
Afgifte Leuven X (weekblad - verschijnt niet van Juni tot augustus)

A'ma moet ook maar eens gerepatrieerd worden. Anders
gaan die streks ook nog eens met de klak rond. Zie je het

al gebeuren: die stinkerds met hun lang haar van Sociale
Raad die je komen storen bij het degusteren van een negertje
op zijn Vlaams in de Belle Epoque. Subversieve kameleons!
Kannibalen! Allemaal. Op p. 10

Woordspelingen. Kijk daar houden wij nu van zie. janet
is kwasi hals over kop het land uitgezet en Kwasi, de

janet moet hier blijven. Hahaha. De blauwen hebben weer
eens hun zwarte gal uitgespuwd. Met alle Ghanezen maar
niet met den deze. Hmhm. Wij gaan hier het kot afbreken
zie. En de kinderen van flikken aanvallen op school. Ze het
land uitzetten, naar Nikkeria, Irak of Holland. Maar dan
jagen ze daar natuurlijk al die buitenlanders weg. En dan
komen die weer naar hier. Met hunne frigoboks. Pagina 3
moet het land uit.

E'f Elf Elf moet ook het land uit. 'T is toch zuivere
provokatie zeker. Hebben we janet nerneties wegge-

werkt, hangen ze Leuven vol met "Normen komt". Wie
Norman ?Wat Norman ?Nikske Norman. Tenzij hij komt om
Kwasi te halen natuurlijk, dan gaat hij toch niet met lege
handen naar d'arm negerkes terug. 4 over 11 voor 5 11 12
op p. t t. Of toch iets in die aard.
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Zijn inkomensverschillen
rechtvaardig?

BOEKEN - Als je snel veel geld wil verdienen, krabbel dan enkele gedichten bij elkaar, schaf dejuiste partijkaart
aan en dien een subsidieaanvraag in bij Dewael: Probeer vooral niet de ontoegankelijke uit te hangen, want zo maak
je geen schijn van kans. Geld stinkt, schrijvers zijn niksnutten en gedichten gewoon niet te lezen. Onze eigenste
boekenbijl4ge wel; en daar zijn we trots op. Veto op de Boekenbeurs, WUIIlfpag. 5

Krisis-vergadering over dekreet-Coens

an nu snei oe"mening
van een student
Sinds vele maanden wordt er op het nivo van de Vlaamse

Eksekutieve gewerkt aan een "Dekreet betreffende het Acade-
misch Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek in de

Vlaamse Gemeenschap". Ondanks het feit dat het dekreet in een
Memorie van Toelichting ekspliciet het recht op studenteninspraak
behandelt, werden de studenten in het hele debat lelijk voor lul gezet.
Elke informatiedoorstroming was taboe, en tot nu toe konden de
studenten alleen hun stem laten horen door te reageren tegen 'toevallig'
binnenwaaiende en verouderde ontwerpteksten. En tegen voldongen
feiten natuurlijk, zoals vorige week nog in verband niet de universitaire
ekspansie. Coens heeft het nu toch opportuun geacht om de studenten te
horen. Sinds vorige week werden zij in het debat betrokken.

De meest aktuele versie van de ontwerp-
tekst voor het dekreet dateert van vorige
woensdag, 31 oktober. Op die dag
waren 'de studenten' dan ook op het
kabinet van de Gemeenschapsminister
van Onderwijs uitgenodigd. Daartoe
had men op het kabinet de rektoren van
de Vlaamse universiteiten gekontakteerd
met de vraag of zij een student wilden
sturen. Van studentenorganisaties schijnt
men echt nog nooit gehoord te hebben.
Het is niet het enige element dat de
geringschatting voor de studentenin-
spraak doet blijken.

universitaire onderwijs behandelt. Dat
dokument zou "nog opgestuurd wor-
den". De behandeling die de studenten
te beurt valt, is zondermeer beledigend,
en herleidt de hard bevochten inspraak
tot het achtemahinken van de feiten. Een
studentenorganisatie die zich ernstig
neemt hoeft het spelletje dat Coens met
de studenteninspraak speelt niet te pik-
ken.

Kringraad hoopt dat haar stem toch
nog gehoord zal worden, als is er op dit
moment geen enkel element dat die
hoop nog rechtvaardigt. De volgende
week wordt er dus één van veel
vergaderen. De eerste krisisvergadering
gaat al door op maandagavond. Op het
agenda staan een drietal topics, waar-
over men wel voldoende informatie
bezit.
In eerste instantie gaat het dan over de

invoering van een studiepuntenstelsel,
die voorzien wordt in het nieuwe dekreet
(Afdeling 5, art. 12 tot 15). Kringraad
verricht al verschillende jaren onderzoek
naar de modaliteiten voor de invoering
van een dergelijk - in oorsprong Ameri-
kaans - systeem, en naar de gevolgen
ervan voor de demokratisering van het
universitaire onderwijs. Het doel van een
dergelijk studiepuntenstelsel is een kwan-

Schnabbels

Van de studenten wordt nu plots een
advies verwacht tegen maandag 12 no-
vember. Van een student kan men
misschien verwachten dat hij op goed
een week tijd een voorontwerp van
dekreet doorworstelt dat, in de versiedie
de studenten overhandigd kregen, 115
artikelen telt. Voor een studentenorgani-
satie die basisdemokratisch wil werken is
dat een taaie dobber. Bovendien is de
ontwerptekst niet volledig. De studenten
krijgen ook nu nog steeds geen inzage in
Hoofdstuk Zeven van het Ontwerp van
Dekreet, dat de financiering van het

tificering van studieonderdelen mogelijk
te maken. Dat betekent dat aan de
opleidingsonderdelen (zeg maar vakken,
in de vorm van hoorkolleges, praktika ...)
een aantal punten wordt verbonden op
basis van het aantal kontakturen. Voor
het behalen van een diploma moet men
binnen een gestelde termijn een aantal
studiepunten verzamelen. Op die manier
zou men tot een grotere fleksibiliteit
moeten komen dan met het huidige
jaarsysteem. De vrijheid bij het samen-
stellen van een programma wordt groter,
en de opbouw van de studie in studieja-
ren wordt minder rigoereus. Men zou
bijvoorbeeld onvoldoendes naar het
volgende studiejaar kunnen meenemen,
zonder dat men per se een jaar langer
over de studie doet.

Studiedruk

Er zijn echter ook ernstige bedenkin-
gen bij zo'n studiepuntenstelsel te formu-
leren. Ter vergelijking van studieonder-
delen hanteert men in het Credit Point
System louter het aantal kontakturen,
zonder dat er rekening wordt gehouden
met de studielast. Zo stemt een studie-
punt volgens het Ontwerp van Dekreet
overeen met 15 kontakturen indien het
hoorkolleges betreft. "Voor kurrikulum-
onderdelen met andere didaktische
werkvormen stelt het universiteitsbe-
stuur het overeenstemmend aantal stu-
diepunten vast." Met een dergelijke
invulling van het studiepuntensysteem
kan men tot een situatie komen waarbij
erg ongelijkwaardige studiepakketten tot
hetzelfde diploma kunnen leiden.
Het is dan ook noodzakelijk dat men

niet uitgaat van een simplistische bereke-
ning van studiepunten als kontakt uren,
eventueel vermenigvuldigd met een spe-

vervolg op p.3 ..

Proffen verdienen
(veel te) veel
, 'waarom is vader niet w rijk / waarom is ons huis zo

ongelijk / aan dat waar anderen wonen? / En toch is
vader braaf en goed / Hij die zoveel aan arbeid doet. /

Mocht God hem immer lonen." Dit versje werd vlak voor de eerste
wereldoorlog op school geleerd. Blijkbaar stelde men toen al het bestaas
van arm en rijk in vraag. Maar wat eraan gedaan? Indertijd zocht men de
ultieme rechtvaardigheid bij God, een verklaring die vandaag - althans
voor sociaal-ekonomische kwesties - minder populair geworden is. In
het Centrum van Ekonomie en Etiek heeft men vorige woensdag de
onderzoeksresultaten voorgesteld van "Wie verdient meer? Een
opinieonderzoek naar de rechtvaardigheid van inkomensverschillen."
Men zocht dus niet alleen naar de feitelijke inkomensverschillen, maar
vroeg zich ook af in welke mate deze ongelijkheid rechtvaardig is. Binnen
de fakulteit Ekonomie is zo'n vraagstelling alleen al uitzonderlijk.

helemaal in de geest van de held van
De eerste aanzet voor dit onderzoek Sherwood, af te nemen van de rijken en
gebeurde in 1977. Toen voerden de dit aan de armen te geven. Deze groep
notarissen aktie 0111 hun erelonen met _~e_.bqvormers is zeer talrü.k. en
" a _s- ~ werkt binnen het bestaande welVbrts-
vaardigheidsgevoel van d~ onderzoe~rs pakket.
leek dit een provokatie: deze nJke. Een veel kleinere groep (70 personen,
beroepsgroep .durfde ~et aa~ zo'n ~grij- 8.6%) wil net het omgekeerde van de
pende v~rhoglO~~ eisen ~Idden 10 een optimisten. Zij worden aftoppers. ge-
ekonomische krisis, terwijl alle andere, noemd omdat zij wel de hogere inko-
minder gefortuneerde beroepsgroepen mens willen aanpakken, maar het vrijge-
gedwongen werden te matigen en in te komen geld niet aan de lagere groep
leveren. Vree~~ genoeg ~as er zo g~ willen geven. Zij gaan dus uit van een
als geen reaktie 10 de media. De publieke vermindering van de totale welvaart.
opinie pikte zonder morren deze e~ Een kleine groep (58 personen, 7.2%),
sieve eis. In de fakulteit Psychologie door de onderzoekers "niet onbelang-
begon men toen aan een. ~perkte rijk" genoemd, vindt de hele ~eisa ~ond
pilot-studie naar welke spreiding van herverdeling maar niks en Willen liever
inkomens als billijk of niet billijk ervaren alles bij het oude houden. Zij manifeste-
werd. De studie die het Centrum van ren zich als de pleitbezorgers van het
Ekonomie en Etiek nu presenteert, levert status quo. Opvallend is ook dat een
ook nog geen omvattend beeld. Zo was uiterst minieme groep (vijftien personen,
men nog niet in staat een studie op te 2%) Vlaanderen te egalitair vindt, en
zetten naar de inkomens uit ve~ogen, eerder pleit voor een vergroting van de
en dienden de onderzoekers ZIch te ongelijkheid: pak af van de armen, en
beperken tot inkomens uit arbeid. Er geef dat bedrag aan de rijken. Zo te zie~
blijven dus nogal wat zinvolle vragen heeft Ronaid Reagan in Vlaanderen OOit
over voor verder onderzoek naar inko- bastaardjes verwekt.
mensongelijkheid.

Bastaardjes
Het onderzoek bestaat vooral uit de

verwerking van gegevens uit een enquête
die werd afgenomen bij 810 personen,
wat een representatieve steekproef moet
opleveren van de Vlaamse werkende
bevolking. De respondenten moesten
van twaalf beroepskategorieën (zie ka-
der) aanduiden hoeveel zij dachten dat
die groepen in werkelijkheid verdienden.
Vervolgens moesten zij ook aanduiden
welk inkomen naar hun mening recht-
vaardig zou zijn.
Tussen de respondenten bleken zich

vijf verschillende kategorieën af te teke-
nen. De grootste groep (342 personen,
42.2%) worden optimisten genoemd. Zij
willen de armen meer geven door een
bepaald minimum-inkomen te verzeke-
ren, maar wensen niet dat aan de hogere
inkomens geraakt wordt. Hiervoor ver-
onderstelt men dus dat de totale wel-
vaartskoek in de toekomst zal vergroten,
wat niet altijd even evident is. Iets
minder groot (325 personen, 40.1%) is
de groep die, in navolging van hun
stichtend voorbeeld, de Robin Hoods
worden genoemd. Zij willen de verschil-
len tussen de inkomens verkleinen door,

vervolg op p.IO ..

EROTIEK - Deze week eksklusief in
Veto: Softe laat niets aan uw verbeel-
ding over. Een onthullend interview
met striptekenaar Gilles Chaillet op
pag. 9
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen of

op Leuvense (studenten)aktualiteit Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen re
weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

komt overeen met ±1,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Oogkleppen zullen niet helpen

De sociale sektor
wordt uitgekleed
"E en tekort van 10 miljoen", konstateerde de Raad voor

Studentenvoorzieningen (RvS) op 26 oktober. Vlak daar-
voor was bekend geraakt dat ook Alma een tekort op haar

ontwerpbegroting heeft van ruim 20 miljoen. De oorzaak van deze
tekorten ligt vooral bij de sterk gestegen personeelskost. Hoe men de
problemen van de sociale sektor van onze universiteit gaat oplossen, is
nog lang geen uitgemaakte zaak, maar het valt te vrezen dat de studenten
ervoor zullen opdraaien. Zover is het echter nog niet. Bepaalde leden van
de RvS, waaronder de studentenfraktie, pleitten immers sterk voor het
indienen van een deficitaire begroting. Het heeft immers weinig zin dat
men zichzelf een rad voor de ogen draait met de gedachte dat alle
problemen van de sociale sektor intern op te lossen zijn. Een kordaat
signaal naar de verantwoordelijke overheid is dan ook hoogst nodig.

Voor haar inkomsten steunt de sociale
sektor op drie hoofdpijlers. Als eerste
zijn er zo de eigen inkomsten van de
diensten: huisvesting, medisch centrum,
restaurants ...Belangrijk in die kontekst is
het feit dat Alma haar eigen begroting
opmaakt, onafhankelijk van de andere
diensten. Haar inkomsten vindt je dan
ook niet terug in de RvS-begroting.
Alma ontvangt wel, via diezelfde RvS,
het grootste deel van de toegekende
staatstoelage voor de sociale sektor.

de mogelijkheid afgeschaft goedkope
leningen aan te gaan voor investeringen.
Al die besparingen werden grotendeels
afgewenteld op de rug van de studenten
die opeens het inschrijvingsgeld de lucht
in zagen gaan, gekombineerd met nog
verschillende andere prijsstijgingen.

Nu, vier jaar later, worden de na-
weeën van Sint-Anna nog steeds ge-
voeld. De staatstoelage wordt dan wel
jaarlijks geïndekseerd, maar men is nog
lang niet aan het peil van vóór de

Die toelage vormt meteen de tweede besparingen. Voeg daar nog aan toe dat
belangrijke bron van inkomsten voor de de loonkost van het personeel de laatste
RvS. Tenslotte wordt - sinds een aantal jaren een sterke opwaartse evolutie kent,
jaren - ook nog een deel van de en de sociale sektor zit inderdaad zwaar
inschrijvingsgelden gebruikt om de so- in de problemen. Kon men de voor-
ciale diensten leefbaar te houden. Je gaande jaren nog terugvallen op enkele
merkt dat de studenten voor een groot reserves die werden aangelegd in 'betere'
deel hun voorzieningen zelf betalen. Nu tijden, dan zijn die nu ook opgebruikt of
is dat altijd wel w geweest, maar sinds - vastgelegd voor toekomstige uitgaven.
1986 loopt het wel de spuigaten uit. De Raad van Beheer van de KU Leuven
Dat jaar werd in het kader van de stemde vorig jaar wel in met het

Sint-Anna besparingen besloten om de overnemen van een deel van de grote
sociale toelagen aan de universiteiten onderhoudslasten van de sociale sektor.
terug te schroeven met 50%. Ook werd Een niet meer dan normale geste als je

3 KAASKROKETIEN
Er waren eens drie kaaskroketten.
Vorigeweek kostten re in Alma 2 nog
77 frank. Twee weken geleden be-
taalde je daar echter 88 frank voor
hetzelfde aantal kaaskroketten. In
Alma 1 moest je vorige week slechts
70 frank neertellen om in het bezit te
komen van - jawel - ook weer drie
kaaskroketten. Op het eerste zicht zit
er geen logika in die prijzen, tenzij de
kaasmarkt grotere prijsschommelin-
gen kent dan de oliemarkt en Alma
het marktmechanisme volop laat spe-
len.
Natuurlijk zit er iets anders achter

dit onwaarschijnlijke kaasverhaal: het
onduidelijke beleid van Alma ter
zake. Want u mag ons geloven: die
kaaskroketten zijn maar één voor-
beeld uit een lange rij. Verschillende
maaltijden kosten bij Alma de ene
week een behoorlijk stuk meer of
minder dan de andere week. Het
opvallendste daarbij is dat het telkens
om schotels uit de goedkope katego-
rieën gaat die duurder worden. De
steaks met peperroomsaus blijven
koppig in de hoogste prijskategorieën
steken. Bovendien is het zo dus vooral

het aanbod in de buurt van 100 frank
dat stelselmatig uitgebreid wordt.
Het hele probleem is ontstaan in

het begin van de jaren tachtig toen de
Alma-restaurants beslisten prijsdiffe-
rentiatie door te voeren. Er werden
nieuwe prijskategorieën ingevoerd en
er is niemand die eigenlijk nog
effektief kontroleert of een schotel wel
altijd aan derelfde prijs verkocht
wordt. Volgens de direktie van Alma
doet men alle moeite om de gerants
van de acht vestigingen hetzelfde
prijsbeleid te laten volgen. Een be-
paalde schotel zou dus in teorie overal
aan derelfde prijs verkocht moeten
worden. Zou, want want wie zijn
ogen een beetje openhoudt merkt niet
alleen verschillen tussenverschillende
restaurants, maar ook binnen één
restaurant zijn er prijsschommelin-
gen.
Blijkbaar denkt Alma dat de stu-

denten door de veelheid van prijskate-
gorieën toch niet meer weten in welke
prijskategorie een bepaalde maaltijd
nu juist valt. En op die manier slaagt
Alma erin verdoken prijsverhogingen
door te voeren. (RT)
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Als er niet snel meer geld komt voor de sociale sektor, vind je hier volgende week misschien roet tussen de
kaaskroketten.
bedenkt dat de universiteit wel eigenaar
is van alle gebouwen van de sociale
sektor, maar de eigenaarslasten tot vorig
jaar helemaal overliet aan die zelfde
sektor.

Vuist
....

Konkreet kent de ontwerpbegroting
van Studentenvoorzieningen dit jaar dus
een tekort van 10 miljoen. Om dit intern
op te lossen dient er nogmaals serieus
wat bespaard te worden. Op de RvS wist
de opsteller van de ontwerpbegroting,
Jan De Vuyst, alvast te vertellen dat men
via een boekhoudkundige handigheid
6 miljoen zou kunnen besparen. Voeg
daarbij nog wat personeelsafvloeiingen
en wat prijsverhogingen en de zaak lijkt
in evenwicht.
Er zijn echter een aantal faktoren die

roet in het eten komen gooien en
duidelijk maken dat men hogerop zal
moeten aankloppen voor ekstra midde-
len wil men de sociale sektor leefbaar
houden. Zo zijn er op de eerste plaats de
problemen met de studenteorestaurants.
Alma kampt in zijn ontwerpbegroting
met een tekort van niet minder dan 20
miljoen. Een aanzienlijk deel van de
inkomsten van de restaurants komt elk
jaar van de staatstoelage die door RvS
verdeeld wordt. Om zijn tekort te laten
dalen zou Alma graag een groter deel
van die toelage krijgen, maar dat zou dan
wel tot gevolg hebben dat het tekort in
de RvS-begroting nog groter wordt. Een
oplossing is dat dus niet. Het probleem
wordt alleen verlegd.
Dat is dan nog niet eens alles, want er

is bijvoorbeeld ook nog het huisvestings-
probleem. AI jaren blijkt de noodzaak
van de uitbreiding van het aantal univer-
sitaire residenties. Op dit moment is er
immers een groeiend tekort aan kamers
in Leuven en enkel door een groter deel
van de markt in te nemen kan de sociale
sektor de huurprijzen, die jaarlijks fors
stijgen, werenlijk beïnvloeden en zo-
doende de prijzenspiraal trachten te
verbreken.
Nieuwe peda's kosten echter veel geld

en dat kan de Sociale Sektor onmogelijk
zelf I!pbrengen. Het is duidelijk dat in
deze materie de universiteit haar verant-
woordelijkheid moet opnemen. Goed-
kope huisvesting voor studenten speelt
duidelijk ook in haar voordeel. Veel
beweging valt er echter niet te bespeuren
ten aanzien van nieuwe investeringen
voor studentenhuisvesting.
Het was voor een deel van de RvS dan

ook duidelijk dat men deze begroting

moest aangrijpen om een ernstig signaal
te geven aan de beleidsmakers hogerop.
Een sluitende begroting voorleggen zou
immers de - gevaarlijke - indruk kunnen
wekken dat het met de moeilijkheden
van de sociale sektor allemaal zo een
vaart niet loopt, en dat er geen ekstra
inspanningen noodzakelijk zijn. Dat de
voorzitter van de RvS, prof. Massche-
lein, een ietwat andere visie op de zaken
had, bleek duidelijk uit het verslag dat
van de desbetreffende vergadering werd
opgesteld. De langdurige diskussie over
het nut en de signaalfunktie van een
deficitaire begroting was er 'gewoon'
niet in opgenomen. Het 'verantwoord
beheren' (lees: alles intern oplossen) van
Masschelein leek voor de studentenfrak-
tie op RvS eerder op werken met
oogkleppen, zonder oog voor de groeien-
de noden en problemen van de Sociale
Sektor.
De moeilijkheden in de sociale sektor

dateren uiteraard niet van vandaag.
Reeds vele jaren kampt men met een
tekort aan middelen om een volwaar-
dige uitbouw te garanderen. Wettelijk
gezien is het de Staat die moet instaan
voor de financiering. Dat werd zo
vastgelegd in de wet van 3 augustus
1960, die, op basis van het aantal
studenten aan een universitaire instel-
ling, een jaarlijkse bedrag voorziet voor
de werking en uitbouw van huisvesting,
restaurants, medische diensten,... Dit
alles had tot doel de drempels voor de
universiteit wdanig te verlagen, dat
iedereen, ongeacht afkomst, zou kunnen
gaan studeren.

Kaak
Dertig jaar later blijkt dit een ijdele

droom en een voor de regering niet te
realiseren ideaal geweest te zijn. De
hogere sociale klassen zijn nog steeds
massaaloververtegenwoordigt aan de
universiteiten, terwijl het aandeel van de
laagste klassen voortdurend terugloopt.
Professor Herman Deleeck, die vorig
jaar een studie publiceerde waarin dit
duidelijk aan de kaak werd gesteld,
spreekt zelfs van "het einde van de
demokratisering". Met de oorspronke-
lijke doelstelling voor ogen zou de
Vlaamse overheid immers moeten in-
staan voor een aanzienlijke financiële
drempelverlaging tijdens de jaren die
jongeren besteden aan Hobu- of univer-
sitaire studies. Dat gebeurt niet. Cijfers
van professor Ivan De Lanoo uit 1989
laten zien dat steeds minder jongeren uit

De London Chamber of Commerce te Leuven?
DAT KAN. Zij kunnen ervoor zorgen dat u uw kennis van het Engels
onomstootbaar kan bewijzen. .
HOE? U boekt voor een interview met een native speaker en u hebt het over een
onderwerp dat u vrij kiest.
VOOR WIE? Voor ieder die zijn parate kennis van de taal wil bevestigd zien.
Zeer handig en nuttig bij het solliciteren. Essentieel als u weinig 'schoolse'
taalopleidinghebt gehad maar niettemin een 'working knowiedge' van de taal hebt.
INFO-SESSIE: Auditorium Gaston Eyskens, Dekenstraat Leuven.
7 november om 20.30 uur (met video-opnamen van reële interviews)

de lagere Socio-professionele milieus
deze studies kunnen volgen.
Het is duidelijk dat van de zijde van de

overheid er nooit echt veel aandacht
besteed is aan de demokratisering van
het onderwijs. De middelen die ervoor
werden uitgetrokken bleken herhaalde-
lijk onvoldoende en die situatie verer-
gerde jaarlijks. Politieke nalatigheid of
desinteresse betekenden dat bij besparin-
gen de sociale sektor als eerste geviseerd
werd. Het is in deze kontekst dat de
sociale sektor langzamerhand in het slop
geraakte en er voornamelijk werd ge-
dacht aan het in de mate van het
mogelijke behouden vim wat men al
had, en niet aan het uitbouwen van
nieuwe, broodnodige, voorzieningen.
Wat dit jaar betreft zal het pas tijdens

de vergaderingen van november en
december zijn dat er definitief uitsluitsel
komt over de manier waarop men de
tekorten van de RvS en van Alma gaat
bestrijden. Het zal alvast een interessante
diskussie worden die verstrekkende
volgen kan hebben voor de verdere
toekomst van de hele sociale sektor.

Kris Hendrickx
Ronny Tielen
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Kwasi rnoet bliiven,
Ianet moet terug

De familie Tel achterna

De manier waarop de Ghanese vluchtelinge Janet Sakyi en haar
zoontje Kwasi de afgelopen weken behandeld zijn, heeft in
Leuven een hele solidariteitsbeweging op gang gebracht.

Verleden dinsdag werd door een veertigtal mensen het komitee 'Kwasi
en Janet' opgericht. Onder hen zijn er onder meer een delegatie
studenten van het Sint-Pieterskollege, enkele leerkrachten van Kwasi's
school, leerkrachten en leerlingen uit andere scholen en studenten van de
KV Leuven, Het komitee zal zeker nog van zich laten horen, want men
besloot er prompt aktie te voeren tot Kwasi gerust in België kan blijven,
samen met zijn moeder Janet. Dat zal niet bepaald gemakkelijk zijn,
maar het brutale politieoptreden in deze zaak en de onmenselijkheid van
de vluchtelingenwetgeving heeft hen alleen maar vastberadener
gemaakt.

herkomst gestuurd, zonder haar zoon
nog te zien.
Misschien nog erger is het voor Kwasi

die, na een wat moeilijk begin, eindelijk
goede resultaten begon te halen op
school. Nu hij eindelijk goed Nederlands
begint te spreken, wil men ook hem
'repatriëren' naar Ghana ... onder bege-
leiding van twee rijkswachters. Die
ekstreem brutale manier om vreemde-
lingen te behandelen kan niet langer.
Ook daarvan wil het komitee een
aktiepunt maken.

Naar het voorbeeld van de sukses-
volle akties rond de familie Tel - de

niet moet bemoeien met het uitwijzen Koerdische familie die men vorig jaar
van vreemdelingen. De leraars en ouders ' wou uitwijzen, maar waar men vanaf
nemen echter geen vrede met dergelijke zag na langdurige solidariteitsakties -
ontwijking van zijn verantwoordelijk- willen de aktievoerders ook nu een
heid. sympatiebeweging op gang brengen om

Kwasi's verblijf in België te verzekeren.
Maar deze keer ligt de lat hoger, want het
komitee wil ook Janet terug in België
krijgen. Als men weet dat een uitwijzing
al bijna onmogelijk ongedaan kan ge-
maakt worden - beroep tegen die
uitspraak is bijvoorbeeld niet opschor-
tend - dan lijkt de terugkeer van Janet
alles behalve dichtbij.

Afgelopen dinsdagochtend, een week
na de bewuste politie-interventie in de
SKLO-school te Heverlee, trokken zes-
tigtal kinderen naar het koninklij'l paleis.
Zij wilden daarmee nog eens hun
ongenoegen uiten over het verdwijnen
van hun vriendje Kwasi. Maar van de
geplande ontvangst aan de achterkant
van het paleis door de koning kwam
niets terecht. Teleurgesteld besloten de
kinderen en hun begeleiders dan maar
om hun boodschap aan de voorkant van
het paleis kenbaar te maken.
Maar voor het zover was, kwam de

arm van de wet opnieuw tussen. Een
kolonne rijkswachtwagens kwam im-
mers plots aangereden en hield stil. Bleek
dat het om een nieuwe kommunikatie-
stoornis ging, want de rijkswachters
waanden de kinderen voor een betoging
van woedende Waalse leraars. Ondanks
de 'vergissing' van de rijkswacht, maak-
ten dezen nog gauw van de gelegenheid
gebruik om de tekeningen van de
kinderen te doen opbergen "want voor
het paleis mag er toch niet betoogd
worden".

Al dat politiegeweld tegen lagere
schoolkinderen stuit de betrokken vol-
wassenen uiteraard tegen de borst. Maar
er is meer dan dat. Het komitee 'Kwasi
en Janet' neemt het niet dat in België een
vrouw zomaar gearresteerd kan worden
bij een toevallige paspoortkontrole, en
een paar dagen later naar het land van

Vorige week berichtte Veto al uitgebreid
over de zaak 'Kwasi en Janet'. In 1986 is
de familie Sakyi vanuit Ghana naar
België gevlucht. Het statuut van politiek
vluchteling werd hen evenwel geweigerd
en in 1987 werd het gezin uitgewezen. In
1988 werd het laatste beroep tegen die
beslissing eveneens afgewezen. Omdat
Janet lijdt aan sikkelcelanemie en gespe-
cialiseerde medische verzorging nodig
heeft, werd zij na speciaal verzoek
voorlopig met rust gelaten. De moeilijk-
heden hadden echter wel tot een breuk
in het gezin geleid. Vader Akyi her-
trouwde met een Belgische en verblijft
momenteel legaal in België.

Paleis
Op 24 september werd Janet bij een

paspoortkontrole in het Centraal Station
van Antwerpen toch gearresteerd en
meteen overgebracht naar de gevangenis
van Vorst. Daar verbleef ze tot haar
repatriëring op dinsdag 23 oktober. De
negenjarige Kwasi leeft ondertussen on-
dergedoken. Diezelfde dinsdag was er
een solidariteitsaktie gepland op de
speelplaats van de SKLO-school in
Heverlee. De schoolkameraadjes van
Kwasi hadden tekeningen gemaakt en
een brief geschreven om te protesteren
tegen zijn uitwijzing.
Maar de politie had het duidelijk zo

niet begrepen. Een tiental agenten maak-
ten met de wapenstok een einde aan de
aktie van de lagere schoolkinderen.
Door kommissaris Leenders werd het
politiegeweld wel erg cynisch afgedaan
als een 'kommunikatiestoornis'. Onder-
tussen verklaarde hij dat een school zich

./

Stunt
Maar het hele gebeuren kan misschien
eindelijk eens een aantal politici doen
inzien dat zelfs het beperkte terugkeer-
beleid van België resulteert in sterk naar
racisme ruikende praktijken. Zelfs ele-
mentaire mensenrechten als het recht op
gezinsleven - gegarandeerd door het
Europees Verdrag van de Rechten van
de Mens - worden niet meer nageleefd
voor politieke vluchtelingen.

Dat het niet gemakkelijk zal zijn,
hebben ook de aktievoerders begrepen.
Zij hebben een petitie opgesteld waarin
niet alleen geprotesteerd wordt tegen het
politieoptreden, maar ook de positieve
eisen - Kwasi blijft, Janet terug - in de
verf worden gezet. Woensdag houden ze
een optocht en 's maandags wordt er
naar de gemeenteraad getrokken. AIs
deze akties veel volk trekken, kan de
Tel-stunt misschien toch herhaald wor-
den.

Bart Capéau

GROEPSSEKS - Terwijl baasje
binnen wegdommelt in de Super
City-fauteuils tijdens het Stootsrecht
van professor Alen, maken Theo en
Thea er buiten een gezellige boel
van. Een Romeinse orgie van
Theo's en Thea's waarbij ze het

van de doorzichtigheid aan
hun banden lappen. De Akademi-
sche Overheid moest dringend stok-
ken in de wielen van die perverse-
lingen steken, zo vinden wij. Wat
dacht u van een Ambulant Krisis-
centrum voor de Opvang van Eks-
hibitionistische Tweewielers?
(foto Hielke Grootendorst)

Janet
Onlangs verklaarde Frank
Vandenbroucke op een debat in
Leuven dat wij inzake het vluchtelin-
genprobleem "door een zure appel
moeten bijten". Volgens hem kan
België het niet aan om massa's
mensen uit de Derde Wereld of
Oost-Europa op te nemen. "Wij
hebben het recht onze welvaart te
verdedigen", en "Wie verantwoorde-
lijkheid heeft, blijft in eigen land om
orde op zaken te stellen". Hiermee
staat hij overigens niet alleen. Zijn
kollega's van de CVp, de VU, en
zeker de PVV en het Vlaams Blok
spreken nog radikalere taal.

Zij gaan er straal aan voorbij dat
vluchten een individueel recht is,
een onvervreemdbaar recht dat
ingeschreven staat in de Universele
Verklaring van de Rechten van de
Mens. Het recht op onze welvaart,
dat hiermee in de weegschaal ligt, is
dat niet. Het lijkt er trouwens op dat
weinig politici de volledige draag-
wijdte beseffen van die Mensenrech-
ten. Het betekent bijvoorbeeld dat
ongeveer iedere Tutsi het recht heeft
uit Rwanda te vluchten.

Zoiets hoort men niet graag.
Men zal die konsekwentie als irrele-
vant afdoen, en opwerpen dat West-
Europa toch geen honderdduizen-
den Afrikanen kan herbergen. En
waarom niet? De UNO meldt dat
momenteel 85% van de vluchtelin-
gen opgenomen worden door lan-
den uit de Derde Wereld, terwijl
Europa slechts 5% voor haar reke-
ning neemt. Bovendien heeft de top-
twintig van landen met het meeste
vluchtelingen in verhouding tot de
eigen bevolking, een gemiddeld jaar-
inkomen van minder dan 700 dollar
per burger. Als West-Europa geen
tweehonderdduizend vluchtelingen
kan opnemen, waarom moeten het
zoveel armere Afrika of Azië dan
opgezadeld worden met tientallen
miljoenen?

Officieel weigert België echter
geen enkele politieke vluchteling.
Neen, enkel ekonomische vluchtelin-
gen worden teruggejaagd. Spijtig
voor onze politici, maar ook dat
onderscheid is inhumaan, en boven-
dien strijdig met het internationale
recht. De Konventie van Genève van
1951 stipuleert nauwkeurig dat
iedereen als vluchteling kan
beschouwd worden "omwille van
zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het
behoren tot een bepaalde sociale
groep of zijn politieke overtuiging."

Volgens de letter van die Kon-
ventie mag ongeveer iedere paria uit
India vertrekken - en hebben de
andere landen de verdomde plicht
hem ook als vluchteling te beschou-
wen. En wat te denken van de Rus-
sische joden, de kleurlingen uit Zuid-
Afrika, de Koerden uit Syrië, Irak, Iran
en Turkije, de Palestijnen uit het
halve Midden-Oosten, de Ambone-
zen en Molukkers uit Indonesië, de
kommunisten uit de Filippijnen, de
vakbondsmensen uit EI Salvador,
Honduras en Guatemala of de anti-
royalisten uit Marokko? De halve
wereld heeft ernstige redenen om
hebben en houwen bijeen te pakken
en elders een menswaardig bestaan
op te bouwen.

Zoiets vraagt om grotere inter-
nationale rechtvaardigheid, en kan
onmogelijk worden afgeremd door
een wetgeving als de Belgische. Die
werd overigens door een arrest van
het Brusselse Hof van Beroep ver-
oordeeld als strijdig met die Konven-
tie van Genève en het Internationale
Pakt van New Vork. Onze regering
stoort zich hieraan echter niet. Zij
blijft deporteren, weigeren, inter-
neren, zonder enige wettelijke of
morele grond. En wat er ginds ver
gebeurt met Janet, dat zal hen een
zorg wezen. Weer een negerin min-
der in België om met OCMW-geld
weg te lopen. Onze welvaart, weet je
wel: Eigen Volk Eerst.

Coens
... vervolg van p.l

cifieke faktor naargelang van de aard
van het kontaktuur. De visie van de
studentenbeweging is altijd geweest dat
bij de berekening van een studiepunt
rekening gehouden moet worden met de
studiedruk of studielast. Daarmee be-
doelt men de reële tijd die een normstu-
dent (de student die 75% van zijn
medestudenten achter zich laat) nodig
heeft om een vak te verwerken. Naast
het aantal kontakturen moet dan ook de
studeertijd in rekening gebracht worden.
Wanneer die uitgangspunten bij de
invoering van een studiepuntenstelsel in
acht worden genomen, wat nu niet het
geval lijkt, kan het Studiepuntenstelsel
bijdragen tot het beheersen van de
studiedruk - een oude eis van de
studentenbeweging.
Een ander addertje onder het gras bij

dit systeem is bijvoorbeeld de voorspel-
bare verlenging van de studieduur. Op
elke studiecyklus wordt een maksimurn-
duur gezet, en de ervaring in het
buitenland leert dat men algauw geneigd
is om die maksimumduur vol te maken.
Bovendien riskeert men, indien er geen
rem wordt gezet op de keuzemogelijk-
heden van de student bij het samenstel-
len van zijn programma, dat de eendui-
digheid van de diploma's volledig de
mist ingaat. Tenslotte is het volledig
onduidelijk hoe het in een dergelijk
systeem verder moet met het traditionele
beurzenstelsel. Men kan immers niet van
bissen spreken, wanneer een student
vakken waarvoor hij niet slaagde kan
meenemen. Het is duidelijk dat alleen al
de vier (4) artikeltjes die handelen over
het studiepuntenstelsel Kringraad voor
de nodige problemen zullen stellen.

Initieel
Een ander probleem dat aan bod

komt is niet minder technisch: Kringraad
moet zich ook binnen de kortste keren
uitspreken over de artikelen die het
post-initieel onderwijs - derde cyklus en
aanvullende studies - behandelen. Een
buitengewoon komplekse aangelegen-
heid. De laatste jaren hebben we immers
een dergelijke boom van aanvullende
opleidingen, specialisaties en getuig-
schriften gekend, dat niemand er nog
echt zicht op heeft. Kringraad heeft er
steeds voor gewaarschuwd dat een
dergelijke proliferatie van bijkomende
opleidingen neerkwam op een devalua-
tie van het eerste diploma.
In feite komt dit neer op een verlen-

ging van de studieduur. Het is duidelijk
dat die slechts weggelegd is voor studen-
ten die het zich kunnen permitteren nog
een aantal jaren aan de unief te blijven, te
meer daar je slechts voor je eerste
diploma in aanmerking komt voor een
studiebeurs. Bijzondere aandacht zal
zeker ook moeten gaan naar art. 34 van
het ontwerp van dekreet dat stipuleert
dat de opleiding en het kurrikulum van
de universitaire lerarenopleiding wordt
bepaald door de Vlaamse Eksekutieve.

Studenten recht
Laatste punt op de agenda maandag-

avond is de studenteninspraak. Cynisch
als je bedenkt hoe de studenten bij het
hele debat genegeerd zijn. In zijn Memo-
rie van Toelichting bij het voorontwerp,
bij de tiende versie van 15 juni 1990
behandelt Coens ondermeer het recht op
inspraak van studenten in het bestuur
van hun universiteitsinstelling. Hij wil
dit recht nu in het dekreet een wettelijke
basis geven, maar alleen voor de ge-
meenschapsuniversiteiten. De andere in-
stellingen kunnen daar volgens het
dekreet naar eigen goeddunken over
beslissen. Dat Loko dat niet kan nemen
is evident.
Dat men bij gelegenheid de studen-

teninspraak op nivo's die de eigen
instelling overstijgen ook wel eens ter
sprake wil brengen, ligt ook voor de
hand. In het franstalig landsgedeelte zijn
de studenten immers vertegenwoordigt
in de Conseillnteruniversitaire (CIUF),
de tegenhanger van de Vlir. Toch zal
Kringraad het, rekening houdend met de
klaarblijkelijke opvattingen van Coens
over studenteninspraak, op dit en andere
punten erg hard moeten spelen. Tenmin-
ste, als ze mogen meespelen.

Stef Wauters·
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25 jaar 11.11.11 :

Een kwarteeuw
politieke onwil

De jaarlijkse 11.11.11-aktie brengt je begin november onven
delijk in aanraking met de Derde Wereldproblematiek.
Nationaal Sekretariaat voor Ontwikkelingssamenwerk

(NCOS) slaagt er telkens opnieuw in met raak gekozen slogans
affiches de publieke opinie te raken. Ook dit jaar is de boodscJ
overduidelijk: een moeder met een ondervoed kind in haar armen, )
daarboven de slogan 'Door onze ministers gewogen en te l:
bevonden'. Het publiek zal men er wel mee bereiken, maar het NC
wil meer. Het wordt tijd dat de politici ook eindelijk eens over de b
komen en daarom is de kampagne dit jaar specifiek op de poli ti
partijen gericht. Misschien 'dat de partij-jongens eindelijk eens vel
gaan kijken dan pure stemmenwinst.

Na 25 jaar l l.l Ll l-aktie hoeft het
NCOS niet meer te bewijzen dat het het
publiek kan aanspreken. Maar ondanks,
alle respons zijn er in al die jaren een hele
hoop fundamentele eisen nooit gereali-
seerd. De oorzaken zijn niet ver te
zoeken: politieke onwil en gebrek aan
visie op het vlak van ontwikkelings-
beleid. Iets wat misschien niet te ver-
wonderen is als je weet dat er op die 25
jaar 17 ministers verantwoordelijk zijn
geweest voor ontwikkelingssamenwer-
king.

Touw
Toetssteen voor die politieke onwil

van onze overheid om iets te doen aan de
scheve Noord-Zuidverhoudingen is de
vaak beloofde maar nooit gerealiseerde
0.7% van het BNP voor ontwikkelings-
hulp. Het NCOS berekende dat indien
België zich van in het begin aan die 0.7%
gehouden had, de Derde Wereld nu al
150 miljard frank minder arm geweest
zou zijn. Interessant om weten: 150
miljard is duizend keer de opbrengst van
de vorige IJ. I UI-aktie. Uiteindelijk
kwam minister Geens in mei 1989 toch
met een plan om het 0.7%-objektief
stapsgewijs te bereiken.

Maar lang heeft dat het niet uitgehou-
den. Eén maand later overleefde het plan
het begrotingskonklaaf niet. Ontwikke-
lingssamenwerking werd nog maar eens
het slachtoffer van politieke touwtrekke-
rij. Politici lopen geen enkel risiko door
ontwikkelingssamenwerking niet ernstig
te nemen. De ideale besparingspost,
kortom. Om daar verandering in te
brengen richt het NCOS zich dit jaar

11.11.11
AGENDA
DINSDAG

DEBAT om 20.00 u, Kleine Aula
Het Zuiden in de weegschaal
met prof. Berlage over landbouw
en ekonomie, Martine Van der
Meulen over gezondheidszorg,
Diederik De Beir over onderwijs
en vorming en natuurlijk Norman
Moyo uit Zimbabwe. Moderatie:
Axel Buyse (De Standaard)

WOENSDAG
HONGERMAALTIJD
's middags in Alma I, 2 en 3,
's avonds in Alma I en 2.

DONDERDAG
FAKKELTOCHT ter ondersteuning
van de eisen van het NCOS, vertrek
om 20.00 u aan het Ladeuzeplein.

MAANDAG
BENERETFUIF met optredens van
The Daffodils, Hangman, A Vo-
lonté en Kid Safari, in zaal Lido.

HELE WEEK
PLANT JES Verkoop in fakultei-
ten, Alma's en aan het station.
INFO o.a. met diareeksen in de
lessen.

uitdrukkelijk tot de politieke partijen.
Niet om beloften of verbale steun af te
dwingen, maar om diskussies te openen
en ontwikkelingssamenwerking meer
gewicht te geven in de politieke arena.

Het plan dat verleden jaar werd
voorgesteld om de eksportinkornsten uit
de grondstoffen handel van de aller-
armste landen te stabiliseren, kreeg op
papier wel genoeg steun, maar van enige,
aktie van overheidswege kwam niets in
huis. Reden genoeg voor 1U UI om
het grondstoffen tema dit jaar opnieuw
op te nemen in de vorm van enkele
konkrete haalbare eisen. Er werd geop-
teerd voor de invalshoek 'diversifiëren'.

Waaier
De industrie van vele Derde Wereld-

landen steunt immers dikwijls bijna
volledig op de eksport van één of twee
grondstoffen. Dat maakt hen meteen
ook bijzonder kwetsbaar voor schom-
melingen in de wereldprijs van die
eksportprodukten. Willen zij een onaf-
hankelijkere positie verwerven in de
wereldekonomie, dan moeten zij losko-
men van hun positie van leverancier van
goedkope grondstoffen.

Dat is het uitgangspunt van het
NCOS. De ekonomische ontwikkeling
van de Derde Wereldlanden kan in
verschillende richtingen gaan. Ze kun-
nen een bredere waaier van ekonomi-
sche aktiviteiten ontwikkelen (horizon-
tale diversifikatie) of ze kunnen hun
eigen grondstoffen eerst zelf verwerken
vóór ze geëksporteerd worden (vertikale
diversifikatie). Daarnaast kan men even-
eens regionaal diversifiëren, dit wil
zeggen samenwerkingsverbanden op-
bouwen tussen Derde Wereldlanden
onderling. Ook op die manier kan men
een stuk afhankelijkheid ten opzichte
van het Noorden doorbreken.
De oplossing die het NCOS voorstelt,

kan op het eerste gezicht eenvoudig
lijken, maar dat is misleidend. Di versifië-
ren komt in vele gevallen neer op het
volledig reorganiseren van de ekonomi-
sche struktuur. En dat kan voor landen
met beperkte middelen en weinig ekono-
mische slagkracht een bijna onoverko-
melijke opdracht zijn. Vandaar dat het
NCOS vindt dat de landen van het
Noorden hun verantwoordelijkheid moe-
ten nemen.
Natuurlijk zullen het voor een belang-

r'ijk deel de lokale overheden zijn die
zo'n omschakeling moeten mogelijk
maken: verbetering van de infrastruk-
tuur, verwerven van de noodzakelijke
technologie, research en vorming van
mensen, verhogen van de koopkracht
van de eigen bevolking, enzovoorts.
Maar ook voor het rijke Noorden is er
een essentiële rol weggelegd.
Het NCOS-grondstoffeneisen-plan be-
vat een aantal konkrete maatregelen die
België kan nemen en die ons land kan
verdedigen op internationaal vlak. Ze
kunnen worden ingedeeld in drie grote
pakketten.

Druppels
Ten eerste is het essentieel dat het
inkomen van de betrokken landen be-
schermd wordt. Om een nieuwe ekono-
mische struktuur op te bouwen is er geld
nodig, veel geld. Die landen zouden niet
langer gewurgd mogen worden door de
immense schuldenlast. De internationale

gemeenschap heeft tot nu toe slechts
schuchtere pogingen ondernomen om
daar iets aan te doen. Het Toronto-menu
of het Brady-plan waren slechts druppels
op een hete plaat. Ook België kwam niet
verder dan enkele symbolische daden en
het initiatief om met de rentebetalingen
van enkele landen een tegenwaarde-
fonds op te richten, waarmee ter plekke
projekten kunnen worden gefinancierd.
Een andere maatregel om de finan-

ciële situatie van de Derde Wereldlan-
den te verbeteren en ze meer adem-
ruimte te geven voor diversifikatie is het
verlenen van meer en betere ontwikke-
lingshulp. En daarmee zitten we terug bij
de eis van de 0,7%.
Tenslotte moeten de arme landen een

stabielere prijs krijgen voor hun grond-
stoffen. Het NCOS wees bijvoorbeeld
op de rampzalige prijsdalingen op de
koffiemarkt als gevolg van het opschor-
ten van het internationale koffieakkoord.
De prijsdalingen werden vaak recht-
streeks doorgerekend aan de koffie-
boeren, wier inkomen bijna werd gehal-
veerd. Voldoende politieke druk had de
ineenstorting van het akkoord gemakke-
lijk kunnen voorkomen. Het NCOS
vraagt de regering diplomatiek initiatief
te nemen voor een nieuw koffieak-
koord.

Gat
Het openstellen van onze markt voor

produkten uit het Zuiden is de tweede

eis. Met die toegangsmogelijkheden
loopt er nogal wat mis. Zo vraagt het
NCOS aan de regering maatregelen te
nemen om een betere toegang tot onze
markt te verzekeren voor tropische
produkten (koffie, kakao, rubber, krui-
den ...). België en de EEG rekenen nog
steeds speciale heffingen aan op derge-
lijke produkten naargelang de graad van
verwerking. Landen die proberen zelf
een verwerkingsindustrie op te bouwen
worden op die manier onrechtvaardig
streng benadeeld.

Een ander aktiepunt is de afschaffing
van het bestaande Multivezelakkoord,
een akkoord dat kwota oplegt aan de
produktie van tekstielprodukten. Door
die verplichte produktiebeperkingen
worden de westerse markten afge-
schermd voor kleding en tekstielproduk-
ten vanuit het Zuiden. De kledingsektor
kan echter een belangrijke rol spelen in
de ontwikkeling van vele landen omdat
de technologie relatief eenvoudig is en de
arbeidsintensiviteit hoog ligt. Volgens
berekeningen van het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) zouden bij af-
schaffing van het akkoord de eksport-
inkomsten van sommige ontwikkelings-
landen kunnen verdubbelen. Maar hoe-
wel er in het Westen altijd voor een
liberale wereldekonomie gepleit wordt,
gebouwd op de principes van vrijhandel,
worden die principes slechts selektief
toegepast. Het Zuiden is er in vele
gevallen het slachtoffer van.
Het 'plundervrij maken van de handel' is

Forced Entertainment in het Stuc

Het willoos licht
Recent onderzoek wees uit dat zowat zestig procent van de

Amerikanen gelooft dat EI~ Presley nog .~teedsin l.even is. ~tst
kwam een garagehouder in een onooglijk dorp 10 het meuws

omdat hij tegenover de gillende fans niet wou toegeven dat hij de grote
ster was die, op de vlucht voor het sukses een rustig leventje was
begonnen op het platteland. Hoever kunnen we gaan in onze
verbeelding? Tekstschrijver Tim Etchells van de Engelse avant-garde-
teatergroep 'Forced Entertainment' zegt daarover: "We hebben altijd
interesse gehad voor mensen die zichzelf iets wijsmaken om er beter van
te worden." Some Confusions in the Law About Love, een poging om
deze week aan de wereld te ontsnappen, of precies niet.

Terwijl elke nieuwe, Engelse teatergroep
in Londen probeert onderdak te vinden,
en door zoveel mogelijk kabaal te maken
de aandacht van de media te trekken,
pakten de dames en heren van 'Forced
Entertainment' hun koffers en gingen in
het noordelijke Sheffield de koppen bij
mekaar steken. Uit het puin van deze
industriestad kreëerden zij hun eerste
voorstellingen: (Let the Water Run lts
Course) to {he Sea that Made the
Promise en 200% and Bloody Thirsty.
Daarin toonden zij reeds uitgebreid hun
interesse voor de letargie van de groot-
stad. In Let The Water Run ... vertellen
vier kinderen van de koude oorlog hun
levensverhaal, terwijl de regen op hen
neergutst en in 200% and Bloody Thristy,
alweer gesitueerd in de stad staan drie

voor zich uit te dromen in de
sneeuw.

De voorstellingen van 'Forced Enter-
tainment' zijn momentopnamen van
kitsch, verval en massakultuur. Zij zijn
niet blind voor het televisietijdperk
waarin wij leven. Dat betekent echter

niet dat deze kreaties belerend willen
zijn. Er wordt geprobeerd om met de
televisiepulp een nieuw soort teatertaal
te scheppen, zoals ook de kijker zappend
zijn televisie-avondje schept. Geen intel-
lektualisme dus, maar een eigen, de
zintuigen prikkelend ritme. Bij 'Forced
Entertainment' zit je te kijken naar
figuren die zich wisselend bewegen in
het niemandsland tussen realiteit en
verbeelding. Vooral de moeiteloosheid
waarmee ze dat doen, blijftje bij. Dit zijn
geen scène-wisselingen waarbij je je
steeds moet zitten afvragen met wat voor
lektuur je nu weer te maken hebt, maar
toch kompleks genoeg om de toeschou-
wer te ontwortelen door de dubbele
spelkode van humor en grimmigheid.
In Some Confusions wordt het po-

dium gevuld door attributen die aan een
smakeloos ingerichte hotelkamer doen
denken. In het midden zit een man met
strak achterover gekamd haar, geflan-
keerd door twee opgedirkte personages.
Zij representeren de bijgelovige Elvis-
fans, de hoop op de reddende heldmaar

de derde NCOS-eis. Dat houdt in dat
ontwikkeling niet ten koste mag gaan
van de bevolking of van het milieu. Kijk
maar naar de zogenaamde 'tijgers' van
Zuid-Oost Azië (onder andere Zuid-
Korea en Taiwan) die het makro-ekono-
misch bekeken misschien wel goed doen,
maar hun geforceerde ontwikkeling dik-
wijls zien gepaard gaan met sociale
ellende. Of naar Brazilië dat een duur-
zame ontwikkeling op het spel zet door
het overmatig kappen van regenwoud.
Het NCOS is dus tegen 'wilde' ontwik-
keling dus, en pleit voor een proces
waarin lasten en baten evenwichtig
verdeeld worden. Ekonomische ontwik-
keling moet ingepast worden in het
volledige ontwikkelingsplan van een
land.

In de praktijk merkt men echter vaak
dat instanties die zich bezighouden met
de problemen van de Derde wereld
(schoolvoorbeeld is het beleid van het
IMF en de Wereldbank) zich dikwijls
enkel op het ekonomische aspekt rich-
ten, met programma's die ten koste gaan
van de basisbehoeften van de bevolking.
Er moet dus niet alleen gekeken worden
naar ekonomische winst- of verliescijfers
op korte termijn, maar ook naar gevol-
gen op lange termijn voor de sociale
verhoudingen en het milieu. Alleen zo'n
politiek kan een duurzame ontwikkeling
garanderen.

Peter Cristiaensen

meteen ook het wanhopige bewustzijn
van de illusie. Er wordt honderd uit over
seks gepraat met Mike en Dolores, een
duo dat blijkbaar een nachtklub fre-
kwenteert en op Hawaï een peepshow
voorbereidt. Moordpartijtjes en allerlei
seks-standjes zijn hun grote hobby. Zij
vertellen er uitgebreid over op het
.TV-scherm, tot twee melancholieke ske-
letten hun intrede doen. Zo weggelopen
uit een zeventiende-eeuws Japans spook-
verhaal, denk je, maar er zijn ook
passages te horen uit Plato's sublieme
Symposium.

Later sterft het oorspronkelijke trio en
één van hen wordt de geest van Elvis,
een man met steeds harder opborrelend .
verlangen om naar Memphis terug te
keren. De gestorven hotelbewoners laten
door mikrofoons horen dat het allemaal
maar om imitatie gaat. Alles onecht dus,
en we krijgen verhaaltjes te horen over
schietpartijen, auto's die botsen, reïnkar-
naties en dergelijke dingen waarmee de
mensheid de tijd verdoet. Dit is een
wereld waar je als toeschouwer tegelijk
om lacht en intens droevig van wordt:
een voorstelling die je meteen tot de
terminus brengt, met tussen haltes welis-
waar. Maar wat met dit oponthoud, met
personages die hun soelaas zoeken in
uitspraken als "de doden hebben onge-
lijk als ze de levenden bevrijden?" Het
enige juiste antwoord, lijkt dat van de
speelwijze: grimmig, maar vooral grap-
pig.

Paul Demets
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Subsidies voor (sommige) schrijvers

Spek en bonen voor
bezige bij Dewael
Injuli maakte minister van Kultuur Dewael de namen bekend van de

tweeëndertig auteurs die een subsidie van 250.000 frank zullen
ontvangen. Daarmee haalde hij zich meteen het ongenoegen van een

aantal schrijvers op de hals. Op zich is dat geen verrassing: er waren
ongeveer honderdnegentig aanvragen voor een subsidie, en wie uit de
boot valt is altijd geneigd om de beslissing aan te vechten. Maar er is toch
meer aan de hand. Om te beginnen is het -alle betrokkenen (zowel
winnaars als verliezers) volslagen onduidelijk wat nu de kriteria zijn om
een subsidie te krijgen. Bovendien heeft Dewael het advies van een
speciaal daarvoor opgerichte 'Kommissie voor Advies tot Bevordering
van de Nederlandse Letterkunde in België' (ook wel 'Letterenkommissie'
genoemd) in een aantal gevallen naast zich neergelegd.
Vanaf dit jaar geldt voor schrijvers een
nieuw subsidiesysteem. Men stelde vast
dat de kleine toelagen van twintig tot
vijftigduizend frank eigenlijk weinig zin
hadden: ze stelden een schrijver niet in
staat werkelijk meer tijd te besteden aan
zijn werk. Het aantal beurzen werd
verlaagd (tot tweeëndertig) waardoor ze
konden opgetrokken worden tot 250.000
frank. In een dergelijk systeem wordt de
selektie van de betoelaagden natuurlijk
ergbelangrijk. Het lijkt dus logisch dat er
duidelijke kriteria naar voor worden
geschoven om het kaf van het koren te
scheiden. Op dat punt loopt echter een
en ander mank.

Boot
De enige voorwaarde die minister

Dewael de Letterenkommissie oplegde
was dat de auteur in kwestie een
kontrakt met een uitgeverij voor een of
ander projekt moest kunnen voorleggen.
Zo'n voorwaarde heeft niet alleen wei-
nig te maken met literaire kwaliteiten,
maar bovendien isze heel gemakkelijk te
omzeilen. In een interview met 'De
Morgen' gaven de uitgevers van Houte-
kiet, Kritak en Dedalus ronduit toe dat
ze fiktieve kontrakten gesloten hadden
om hun auteurs aan een beurs te
helpen.

Daarom zou door de Letterenkom-
missie nog een tweede kriterium gehan-
teerd zijn: bij de aanvraag moest een lijst
gevoegd worden met recente publika-
ties. Die zou onder andere moeten
dienen om aan te tonen dat men
werkelijk tijd kon vrijmaken om zich
met literaire arbeid bezig te houden. Bij
verdere navraag door Veto, ontkenden
sommige kommissieleden echter dat er
van dit kriterium gebruik gemaakt werd.

Uit de ongeveer 180 aanvragen selek-
teerde de Letterenkommissie in eerste
instantie 52 kandidaten, waarvan er 16
een grotere beurs (400.000 frank) zou-
den krijgen. Maar Dewael vond dat te
veel: aangezien er dit jaar maar acht
miljoen beschikbaar was, moest de lijst
aanzienlijk gereduceerd worden. De
reduktie naar 32 auteurs werd echter
uitgevoerd buiten de kommissie om.
Bovendien vielen vijf van de zestien
schrijvers die in de oorspronkelijke lijst
als de belangrijksten waren aangeduid
uit de boot. Een reaktie op deze gang van
zaken kon dan ook moeilijk uitblijven.

In het weekblad 'Knack' van 3 okto-
ber deed dichter-vertaler Jan Mysjkin
een boekje open over de praktijken op
het ministerie van Kultuur. Hij is één van

de vijf schrijvers die door Dewael van de
'keurlijst' van 16 geschrapt is. Toen hij
dat vernam, was hij zelf zeer verbaasd:
hij kon immers maar liefst vier kontrak-
ten met uitgeverijen voorleggen. Ook
had hij vorig jaar niet minder dan vijf
publikaties op zijn naam staan. Een
vergelijking met Miriam Van Hee (bei-
den hadden in 1989 samen een dicht-
bundel van Chlebnikov vertaald) bracht
hem tot de vaststelling dat er misschien
wel andere zaken meespeelden.

Van Hee had naast die dichtbundel
niets gepubliceerd, had slechts één kon-
trakt en kwam niet op de keurlijst voor.
Toch kreeg zij een subsidie van 250.000
frank en Mysjkin niks. Maar. schrijft
Mysjkin, Van Hee heeft een kontrakt met
De Bezige Bij. Ook andere auteurs die
niet op de keurlijst voorkwamen, maar
wel in de prijzen vielen, hebben kontrak-
ten gesloten met grote Nederlandse
uitgeverijen. Is dàt soms het kriterium?
Niet volgens zqn kollega Erik Spinoy
die, hoewel hij 'in de prijzen' gevallen is,
evenmin te spreken is over de subsidië-
ring: "Het is zelfs zo dat sommige
betoelaagde auteurs gepensioneerd zijn;
je vraagt je af waar zij in godsnaam
.subsidies voor nodig hebben."

Een officiële reaktie op deze aantijgin-
gen blijft voorlopig uit. Op het ministerie
van Kultuur kregen we een ambtenaar
aan de lijn die ons vroeg de volgende dag
terug te bellen, om hem de tijd te geven
het artikel van Mysjkin te herlezen. Toen
we hem de volgende dag op het
afgesproken uur opbelden, was hij "in
vergadering, en daarna naar huis". De
rest van de week bleek hij afwezig, in
vergadering of net naar huis.

Bij de Letterenkommissie zelf is het
voorval blijkbaar in zo'n slechte aarde
gevallen dat sommigen maar al te graag
wat meer ruchtbaarheid aan de zaak
willen geven. Voorzitster Irina Van
Goeree verklaarde door zwijgplicht ge-
bonden te zijn, maar wou toch kwijt dat
de kommissie een beledigde brief naar de
minister had geschreven. Ze wees er
bovendien op dat Dewael tenslotte toch
binnen de lijst van 52 door de kommissie
geselekteerde schrijvers was gebleven,
Geen 'kommissie voor spek en bonen'
dus, zoals Mysjkin beweerde.

Ei
Clara Haesaert, lid van de Kommissie

en oud-ambtenaar van het ministerie
van Kultuur, was ook duidelijk op de
tenen getrapt: "Er is nog nooit zo met
ons gesold." Daarmee is nog maar eens
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duidelijk hoe wisselvallig de verhouding
tussen minister Dewael en zijn kommis-
sie is. Dat bleek al uit een interview van
Dewael met de Poëziekrant begin dit
jaar, waar de liberale ininister vragen
had bij de tijd die sommige leden van de
kommissie in hun werk investeren en bij
het politieke machtsspelletje binnen de
kommissie. Niet verwonderlijk dat hij de
adviezen van de Letterenkommissie zon-
der veel skrupules naast zich neerlegt.
Het kwam trouwens vorig jaar ei zo na
tot een breuk tussen minister en advies-
orgaan toen de kommissie weigerde
Dewaels systeem van grote beurzen aan
te nemen. Daarom zocht de kultuur-
minister dit jaar naar een truuk om de
kommissie te dwingen zijn advies te
volgen: hij beloofde op voorhand in een
advertentie (!) beurzen van 250.000
frank.

Over de verzuiling binnen het advies-
orgaan is Haesaert trouwens ook niet te
spreken: "Vroeger koos de minister
mensen die volgens hem voldöende
kompetent waren. Maar de laatste jaren
zijn de politieke bemoeienissen sterk
toegenomen. De kommissie wordt nu
samengestelde op basis van het Kultuur-
pakt, dat het pluralisme wil waarborgen
door alle strekkingen een vertegenwoor-
diger te geven." Dat betekent dus dat de
kommissie samengesteld is evenredig
met de sterkte van de politieke partijen.

En dat is niet alles. De akademici in de
kommissie kunnen beschouwd worden
als 'vertegenwoordigers' van hun univer-
siteit: alle belangrijke instellingen heb-
ben 'hun mannetje'. Kriteria als kompe-
tentie en representativiteit naar de schrij-
vers toe zijn bij dit alles ver te zoeken.
Schrijversverenigingen als de PEN-klub
of de Vlaamse Vereniging van letter-
kundigen (VVL) worden niet geraad-
pleegd.

Zondag
Overigens stelt de representativiteit

van die organisaties ook niet al te veel
voor. De PEN-klub houdt zich voorna-
melijk met de politieke situatie van
schrijvers en joemalisten bezig; als ze in
het nieuws komt is het dan ook meestal
om de behandeling van schrijvers in het
buitenland aan te klagen. De VVL zou
dan het geëigende orgaan moeten zijn,
ware het niet dat die organisatie verlamd
wordt door een fundamenteel verschil-
lende visie op de funktie van het
schrijverschap, Spinoy: "Aangezien de
meeste auteurs in Vlaanderen niet van
hun pen kunnen leven, heb je onder de
VVL-leden veel 'zondagsschrijvers' die
al blij zijn met een kleine subsidie en
absoluut geen zin hebben om aktie te
voeren om een paar kollega's vooruit te
helpen."

Om beweging in de zaak te krijgen
hebben een aantal schrijvers een tijde-
lijke vereniging opgericht, die aktie zou
moeten voeren rond de subsidiekwestie.
De vereniging is opgericht door een
achttal auteurs, waaronder Spinoy, Dirk
Van Bastelaere, Charles Ducal, Leo
Pleysier en Mark Insingel. Ze heeft een
vijftigtal leden 'met een reputatie'. De
tijdelijke vereniging, die nog geen naam
heeft, wil zich niet in de plaats stellen van
de andere organisaties. De bedoeling is
zichzelf overbodig te maken. Er moet
een statuut komen voor de scheppende
kunstenaar. Bovendien moet er verbete-
ring komen in de sociale en fiskale

ZUILTJES
De Kommissie van Advies tot Bevordering van de Nederlandstalige
Letterkunde in België werd in het leven geroepen door het KB van 12 maart
1961. Ze assisteert de minister van Kultuur bij· de uitwerking van het
letterenbeleid. In de praktijk komt dit er op neer dat haar werk zich beperkt tot
het verdelen van de subsidies voor auteurs en tijdschriften. Fundamentele
beleidsadviezen hebben de leden nog niet geleverd: daar hebben de meesten
immers geen tijd voor.

De kommissie wordt om de 2 jaar hernieuwd, met uitzondering van de
voorzitter, die voor 6 jaar wordt aangesteld. Ze telt 11 leden, die onder de
partijen verdeeld worden volgens het Kultuurpakt: de CVP krijgt 5 leden, de
SP 3, de PVV 2 en de VU 1. Aan de door de partijburo's voorgestelde
kandidaten wordt, na goedkeuring door de kommissie, op het kabinet een
'specialiteit' toegewezen. Deze hoeft niet samen te vallen met het genre waar ze
eigenlijk in aktief zijn: als elke zuil maar zijn inbreng heeft. De huidige
samenstelling van de kommissie is als volgt: ~
Vanuit de CVP: • Irina Van Goeree (voorzitter): gepensioneerd lerares,
romanschrijfster (De roos van Agapia) • Martine Declercq (sektie proza):
professor aan de UFSAL, lid van de Scriptores Christiani, auteur van een
weinig suksesvolle roman. Rita Ghesquière (sektie jeugdliteratuur): doceert
jeugdliteratuur aan de KUL, publiceerde vorig jaar de studie VanNicolaas van
Mira tot Sinterklaas e Marcel Van Nieuwenborgh (sektie poëzie): kultuurre-
censent van De Standaard, publiceerde bij 'De Gulden Engel' de poëziebundel
Een beetje rood doet wonderen, lid van de Scriptores Christiani • Clem
Neutjes (sektie essay en kritiek): professor literatuurwetenschap aan de
UFSIA.
Vanuit de SP: • Paul De Wispelaere (sektie proza): docent Nederlandse
literatuur aan de UIA, redakteur van het NWT, romanschrijver en essayist
(staatsprijs voor De broek van Sartre) • Jan Lampo (sektie toneel):
kultuurrecensent van De Standaard, publiceerde één roman In altijd lege
kamers. Clara Haesaert (sektie toneel): gepensioneerd ambtenaar van het
ministerie van Kultuur, publiceerde enkele poëziebundels.
Vanuit de PVV: • Frank De Keyzer (sektie jeugdliteratuur): gepensioneerd
redakteur van 'Het Laatste Nieuws' • Annemarie Musschoot (sektie essay en
kritiek): doceert Nederlandse literatuur aan de RUG, poëziekritikus.van 'Ons
Erfdeel'.
Vanvlt de VU: • Maurits Van Liedekerke (sektie poëzie): hoofdredakteur van
het partijblad 'Wij', publiceerde enkele poëziebundels bij minder bekende
uitgeverijen. (PDG/PDM)

positie van de auteur. Om haar doel te
bereiken, wil de tijdelijke vereniging
gebruik maken van het enige wapen dat
schrijvers hebben: hun pen. De pers
bestoken, politieke partijen naar hun
standpunt interpelleren.

bestaat er een 'Fonds van Letteren', dat
een aantal auteurs in staat stelt zich
full-time aan hun literaire arbeid te
wijden, zonder zich daarbij zorgen te
moeten maken om de wetten van de
markt. . Bij ons zijn er maar enkele
schrijvers die doorlopend in de prijzen
vallen: Leonard Nolens, Claude van den
Berghe, Walter van den Broeck, Monika
van Paemel en Willie Verhegghe. De
laatste kent u niet. Hij is ambtenaar bij de
Administratie voor Kunst, die de subsi-
dies toekent.

Er is dus meer werk aan de winkel dan
een loutere opstelling van ernstige krite-
ria voor subsidies. Want wie het ene jaar
een subsidje krijgt, kan het volgende jaar
uit de boot vallen. Dat ontmoedigt
natuurlijk velen om zich ernstig met
literatuur bezig te houden. Als ideaal
geldt het Nederlandse systeem. Daar

Pieter De Gryse
Luc Janssens

Het grootste assortiment informaticaboeken
vindt U bij

Boekhandel Wouters·
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Het geld van de schrijvers

Zeg niet
neen tegen een
subsidie

Inzijn vroege jaren als schrijver kon James Joyce alleen overleven
door zijn vrienden en kennissen te bezoeken op het moment dat ze
net aan tafel zaten. De veelgeroemde Ierse gastvrijheid gebood hen

dan de getalenteerde schooier uit te nodigen mee te eten. Maar staan onze
schrijvers er vandaag veel beter voor? Er mag dan misschien sprake zijn
van een 'Vlaamse GoIP, de sociale positie van de Vlaamse schrijver is nog
altijd benard te noemen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit
dat het Nederlands een uiterst klein taalgebied is. Komt daar bovenop dat
Vlaamse schrijvers vaak onbekend blijven in Nederland. Gevolg: wij
hebben weinig professionele schrijvers. Wie zich bovendien naast zijn
beroep ernstig met literatuur wil bezig houden moet in alle betekenissen
van het woord 'kreatief zijn.

Niemand schijnt precies te weten hoe-
veel Vlaamse schrijvers van hun werk
kunnen leven. Vijf tot zeven zullen het er
wel zijn. Claus en Geeraerts zijn er zeker
bij, en er zullen nog wel wat dichters-
performers zijn die de eindjes aan elkaar
kunnen knopen. Die onzekerheid is te
verklaren door het feit dat het niet altijd
duidelijk is waar je iemand moet plaat-

• sen die naast romans ook scenario's
schrijft, of aktief is als joernalist. Je kunt
je bovendien niet altijd van de indruk
ontdoen dat heel wat artistieke veelzij-
digheid geïnspireerd is door bittere
noodzaak.

De oorzaken van die weinig komfor-
tabele situatie zijn bekend: het Neder-
landse taalgebied is nu eenmaal klein.
Bovendien zijn bekende schrijvers van
bij ons niet noodzakelijk even bekend in
Nederland. En een bevolkingsgroep van
minder dan zes miljoen is wel erg weinig.
Daarbij komt dan nog dat professioneel
werkende schrijvers ongenadig als zelf-
standigen behandeld worden. Hun situa-
tie op gebied van sociale zekerheid is dan
ook erbarmelijk: hoge bijdragen, lage
uitkeringen. Het zal je maar overkomen
datje eerst jarenlang van de dauw moet
leven, dan eindelijk sukses krijgt en
vervolgens blauw belast wordt. Je rou
voor minder naar Cavaillon verhuizen.
Echt professionele schrijvers zijn zo
zeldzaam, dat het interessanter lijkt om
na te gaan hoe de gemiddelde Vlaamse

schrijver zich in leven houdt.

Herman Brusselmans bijvoorbeeld
zweert bij de stelling "Schrijven, daar
moet je voor werken". Naast zijn
literaire arbeid leeft hij van joernalistiek
werk. Bob van Laerhoven, bekend van
'De Stenen Wachter', schrijft recensies
voor 'De Morgen' ("eigenlijk meer uit
liefde geschreven"), maar. leidt ook de

boekenkatern

RODE MOSSELS ZOEKEN ANDERE WEEKDIEREN
Vorige donderdag was het rover. In de
sporthal van Eigenbilzen gaven Veto's
Rode Mossels (Les Moules Rouges) in
de finale van het kampioenschap zaal-
voetbal-met-smalle-doelen de teams
van Les Hautes Ecoles Frigidiques van
Bastogne (5-1) en de Hochschüle für
Zahnekonsumenten uit Aachen (98-
93) het nakijken.

De matchen waren immens span-
nend. Het Leuvense chearteam, alle-
maal geronde, mollige, frisgewassen
jonge meisjes, moedigde de Moules
Rouges tot het uiterste aan. Men toe
spatte de bal op de lat, haakte Johnny
zich mooi vrij, schilderde Jaap een
voorzet op het hoofd van Ted, die dan
maar hoefde binnen de knikken. Aan
de andere kant werd er ongenadig
geschoffeld, maar lieten de geroeti-
neerde profs toch de kousen zakken
eens zij meenden dat zjj met forfait-
skore naar huis zouden gespeeld wor-
den. Maar toch blijft het oude voetbal-
gezegde waar: de bal is rond, een
match duurt nog steeds negentig minu-
ten, en drie sekonden volstaan om de
wedstrijd te doen kantelen.

Na het beleg voor het doel van onze
nationale goalie, waarbij deze tot
driemaal toe uit verband werd ge-
speeld (er doen 'ook meisjes mee!),
hingen de bordjes weer' gelijk. De
coach voerde toen een taktische wissel
door: hij haalde vier verdedigers van
het veld en bracht er zeven aanvallers
in. Na de match verklaarde de kapitein

Turnhoutse editie van 'De Streekkrant',
een job waarin hij Walter van den
Broeck opvolgt. Hij kan zijn werk zo
organiseren dat hij de voormiddag vrij
houdt voor 'artistieke bezigheden': het
schrijven van romans, kinderboeken ...
Omdat hij een part-time job heeft, moet
hij geen sociale zekerheidsbijdragen als
zelfstandige betalen, wat natuurlijk een
heel verschil maakt. Hij klaagt niet over

zijn situatie, "maar tegen een subsidie
zeg ik natuurlijk niet nee". Het blijft zijn
grote droom om zich. ooit volledig met
literatuur te kunnen bezighouden. Maar
hij is ook niet blind voor de voordelen
van zijn situatie: kontakt met de buiten-
wereld kan een belangrijke stimulans
zijn voor het schrijverschap.

Met die mening staat hij niet alleen.
Dichter Charles Ducal, mede-oprichter
van de tijdelijke vereniging die de
belangen van de schrijvers aktiever wil
behartigen (zie artikel pag. 5) verklaart
ronduit dat full-time schrijven hem niet
zou liggen. "Dat is mij te monomaan.
Voor mij rou de kombinatie part-time
schrijven en een beperkte job ideaal zijn.
Nu ben ik één dag van de week volledig
vrij. Verlof om persoonlijke redenen,
heet dat. Maar ik kan van idee verande-
ren, als ik een projekt van langere duur
zou hebben. Een roman, bijvoorbeeld".
De kombinatie van onderwijs en litera-
tuur komt overigens wel vaker voor. Zo

Uitgeverij -Boekhandel
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dat deze overwinning een prestatie van
de hele ploeg was, en dat men moest
verperkijken naar de volgende match.
De tegenstander hiervan is nog niet
gekend. Les Moules Rouges - het
sportteam van uw eigenste Veto, daagt
iedereen die wil uit om te minivoetbal-

is Claude van den Berghe part-time
leraar toneel, diktie en voordracht.

Ook diplomaat-schrijver Herman Por-
tocarero vindt dat schrijvers niet nood-
zakelijk lijden onder hun buiten-literaire
aktiviteiten: "Je kunt ze er zo uithalen,
de schrijvers die in het echte leven staan.
Volledig professionele schrijvers lopen
het gevaar nogal op zichzelf betrokken te
zijn." Portocarero is geen voorstander
van subsidies. Hij erkent dat er voor
Vlaamse schrijvers een probleem bestaat
- de kleine oplagen maken een literaire
karrière praktisch onmogelijk - maar de
politisering van het subsidiebeleid maakt
volgens hem de zaken alleen maar erger.
Voor zichzelf heeft hij een originele
oplossing bedacht: hij zal binnenkort
alleen nog maar in het Engels publice-
ren.

Plezier
Leo Pleysier is wel een full-time

schrijver. "Voorlopig kan ik wel gebruik
maken van een vangnet. Ik sta in het
onderwijs, en ik kan er een jaar tussenuit
(loopbaanonderbreking). Mijn laatste
boek heeft goed verkocht, en met de
toelage erbij kom ik dit en volgend jaar
wel rond. En als het dan niet lukt, kan ik
altijd terug naar het onderwijs."

Niet iedereen kan zich zo gelukkig
achten. Jan Mysjkin leefde jaren van
OCMW-steun, tot hij ook daar geen
beroep meer kon doen als hij niet ging
'werken'. Hij werkt nu als ongeschoold
arbeider in een katoenfabriek. Anderen
moeten voor hun literaire arbeid zware
professionele offers brengen. Zowel
Spinoy als Van Laerhoven hebben aan-
trekkelijke aanbiedingen gekregen, die
echter wel een full-time engagement

Jazzweekend
Wil je een weekend lang jazz (leren)
spelen en erover praten met een zestal
muzikanten die er alles van weten? Dat
kan op 23,24 en 25 november in een
boerderij in de bosrijke omgeving van
Bokrijk, voor de schappelijke prijs van
1500 frank (alles inbegrepen, behalve
drank). Werken al zeker mee: Dirk
Schreurs en Wim Colemont (piano en
harmonie), Vincent Claesen (gitaar) en
Mark Geraerts (drums). Ze verzorgen er
harmonielessen, workshopperinstru-
ments, ensemblesessies, jamsessies en
een concert door de leraars. Inlichtingen
en inschrijvingen voor vrijdag 16 no-
vember bij Mattias Laga, Vandentym-
piestraat 53, 3000 Leuven. Rekening-
nummer 431-0565361-15 met vermel-
ding ~azzweekend'.

len, te volleyen, te minivoetballen, te
handballen, te rugbieën, te minivoet-
ballen, te korfballen, te hockyen, te
minivoetballen, te basketten, te mini ...
(x 3). Minivoetbal mag Q9k. Bel
22.44.38, en vraag naar Stef. Iedere
wedstrijd wordt verslagen in de Veto!

vereisen. Omdat ze daardoor de schrij-
-verij zouden moeten vaarwel zeggen,
hebben ze geweigerd. Voor Spinoy komt
daar nog bij dat hij maar tijdelijk als
assistent aan de universiteit aan de slag
kan. "Op termijn zou het er voor mij
inderdaad wel eens slecht kunnen uit-
zien." En van de verkoop van zijn
boeken moet hij ook niet veel inkomsten
verwachten: een oplage van duizend
eksemplaren is veel voor een dichtbun-
del, en dat maakt een totaal inkomen
van twintig- tot dertigduizend frank. Een
verwaarloosbaar bedrag, en Spinóy heeft
geen tijd om dat aan te vullen met het
geven van lezingen.

-I
/ $
:-1

Hoe verschillend ze bok over de
ideale situatie van de auteur denken
- over één ding zijn ze het eens: ze willen
in geen geval terug naar het fenomeen
van de ambtenaar-schrijver. Vroeger
werd een auteur wel eens bedacht met
een baantje dat weinig eisen stelde, zoals
bijvoorbeeld inspekteur van de bibliote-
ken. Spinov: "Een ambtenaar kan prin-
cipieel niet ontslagen worden. Dat
brengt het risiko met zich mee dat zo'n
ambtenaar-schrijver zich, eenmaal be-
noemd, niet meer met literatuur bezig-
houdt. Volgens Dewael zou dat onze
diepe 'wens zijn: een gemakkelijke job
vinden aan de overheid. Maar dat kan
dus nooit de bedoeling zijn. Voor ons
komt alleen in aanmerking degene die
beantwoordt aan twee voorwaarden:
literair hoogstaand werk leveren en
tegelijk behoefte hebben aan steun van
de overheid".

Pieter De Gryse
Leen Eelen

Luc Janssens
Mieke Janssens
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De levenswijsheden van Erik Spinoy

"Dekadent beschouw ik
als een kompliment"
De dichter Erik Spinoy werkt in Leuven als assistent op het

departement Nederlandse Literatuur en paart daar het akademi-
sche aan het praktische. Zo komt er kortelings een nieuw

bundeltje van hem uit bij de prestigieuze Nederlandse uitgeverij 'De
Arbeiderspers'. De bundel heet Susette, naar Susette Gontard, de
minnares van de beroemde Duitse dichter Hölderlin. Spinoy ziet poëzie
als een speels bedrijf voor vrolijke jongens en wil dat zijn gedichten
kompleks, moeilijk, postmodern, dubbelzinnig, ironisch en onleesbaar
zijn. Op de koop toe is hij ook niet in het aantal lezers geïnteresseerd. Het
werd dus eens dringend tijd voor een ernstig, verstaanbaar, verduidelij-
kend en vooral leesbaar gesprek.

J

Veto: Uw nieuwe gedichten in 'Suseue'
worden in de flaptekst omschreven als
'open teksten: Is het de bedoeling dat de
lezer een soort van allegorische lezing
toepast, dat hij met zijn eigen kultuur-
goed en fantasie met die gedichten gaat
spelen?

Spinoy: <Ja, ik hoop van wel. AI is dat
niet iets dat ik wil opleggen. Een auteur
is geen autoriteit ten aanzien van zijn
eigen tekst. Als het dan toch een
allegorie moet zijn, dan is het, om het
meteen in verband met de dekonstruktie
te brengen, een allegorie van de onlees-
baarheid. De lezer wordt er toe uitgeno-
digd een aantal verbanden en samenhan-
gen te zien die als hij ze verder probeert
door te trekken en tot een eenheid te
brengen, in het niets oplossen, zodat hij
weer met lege handen achterblijft.»

Veto: Op deze manier stuurt u de lezer
wel het bos in. Als hij vermoedt dat die
teksten opnieuw aan hem ontsnappen,
dan blijven die teksten toch in het lege
hangen?

. Spinoy: <Ja, maar dat heb ik in een tekst
die ik in Yang gepubliceerd heb ook
gezegd: per slot van rekening ontsnapt
elke tekst op één of andere manier aan
jezelf of aan een lektuur. Teksten die
zichzelf aandienen als verstaanbaar, die
kreëren alleen maar de illusie dat ze niet
aan de lezer ontsnappen, dat je ze
begrijpt-

«In deze bundel probeer ik die illusie
te verstoren. Ik probeer wel een aantal
samenhangen en motivische strukturen
op te bouwen, maar dan om duidelijk te
maken dat elk verband dat je ziet,
aanleiding is tot weer een nieuw ver-
band... Het is een eindeloos proces dat
altijd maar in beweging is, maar nooit tot
een definitief resultaat leidt. Dat staat
tegenover de traditionele idee dat een
tekst als het ware een fond heeft,
waarvan je de woorden moet wegkrab-
ben en waardoor die fond bloot zou
komen. Die fond, waarom het eigenlijk
te doen is, is er niet-

Veto: Is dat één van de redenen waarom
u die Holdertin-figuur gekozen hebt?

Spinoy: «Dat heeft verschillende rede-
nen. De aanleiding is zeer toevallig. Ik
was eigenlijk van plan om een bundel te
schrijven over een aantal vrouwenfigu-
ren maar het is uiteindelijk een bundel
geworden over één vrouwenfiguur. de
geliefde van Hölderlin. Dat gaf me de
gelegenheid een konfrontatie aan te gaan
met de poëzie van Hölderlin zelf. Mijn
eerste bundel zou je kunnen beschouwen
als een konfrontatie met Rilke, in
mindere mate met Stevens, en in nog
mindere mate met Valéry. Zo zou je deze
bundel kunnen beschouwen als een
konfrontatie met Hölderlin, maar ook
met een flink aantal andere teksten. Er
komen ook een aantal fragmenten uit de
korrespondentie van Susette Gontard en
Hölderlin. Er zijn bijvoorbeeld ook
verwijzingen naar Van Ostaijen en
Rilke.»

«Dat heeft te maken met mijn poëtika:
poëzie moet in de eerste plaats niet een
reflektie van de werkelijkheid zijn.
er meer vanuit dat een gedicht een
knooppunt is tussen allerlei andere
teksten, talen, taalregisters, stijlsoorten.
En daarmee ga ik een konfrontatie
aan.»

Veto: U hebt nochtans in het tijdschrift
'Yang' geschreven dal u de biografie een
korrupt genre vindt En toch bedrijft u
een vorm van biografie.

Spinoy: «Een biografie wil de illusie
opwekken dat wat ze vertelt geen
verhaal is, maar de werkelijkheid-in-
woorden. In deze bundel wil ik die illusie
voortdurend verstoren. Ik maak zelf
duidelijk dat wat- ik probeer te doen
onmogelijk is. Daarom is er in de bundel
een soort melancholie te merken naar
wat voor goed verloren is: de werkelijk-
heid kan je niet meer achterhalen en in
woorden vatten, die ben je dus voor
altijd kwijt. Maai die melancholie wordt
gekornpenseerd door het plezier in het
eksperiment, met het spelen met de taal.

Het bed van Susette

Wat brandt mijn lip, dat bitter is?
Wiens zoen stak mij met ziekte aan?
Duur bed (satijn, katoen, wit kant)
zo klam. Diep steekt de lanspunt in

mijn zij. Geen hand veegt dromen van
de slaap. Zingt eens mijn adem weer?
Geen vogel spreekt. De peren beurs en
ravezwart de boom. Gordijn waait op

een vreemde wil. Ligt koel zijn hand
op mij? Is het koorts, een raam

dat openstaat?
Is het

Erik Spinoy, Susette

In het proberen uitdrukken van wat
gebeurd is, ontstaat zelf opnieuw een
gebeuren waarop verder gebouwd kan
worden.»

Veto: Een tekst bestaat voor u duidelijk
alleen uit taal en niet uit ideeën, terwijl u
toch zeker vanuit ideeën vertrekt

Spinoy: «Ik denk dat er niet zoiets
bestaat als pure betekenis. Betekenis is
altijd geïnkameerd en juist die geïnkar-
neerdheid veroorzaakt de onbetrouw-
baarheid van betekenis. Dit sluit niet uit
dat ik wel degelijk geloof dat er een
relatie bestaat tussen de werkelijkheid en
de taal. Alleen is de taal geen klichee of
een afdruk van die werkelijkheid. Ze
hebben beiden een totaal andere struk-
tuur. De relatie tussen die twee is dan
ook ongelooflijk onvoorspelbaar. De
taal gaat haar eigen gang terwijl ze toch
probeert iets uit te drukken. Zoals dat nu,
in dit interview, ook gebeurt, bijvoor-
beeld» ....

Veto: Er zijn ook ontzettend veel inter-
tekstuele verwijzingen naar de mytolo-
gie, de klassieke oudheid, de wereldlite-
ratuur, het leven van Hölderlin, die voor
de meeste lezers onbekend zullen zijn?

Spinoy: «Ik hoop dat ik komplekse
teksten heb geschreven. Dat was tenmin-
ste mijn bedoeling: om zoveel mogelijk
bij de lezer los te maken. Maar er staan
ook een aantal eenvoudige liefdesge-
dichten in. Ik schrik echter niet terug
voor de uitdagingen die de kompleksiteit
stelt; voor, als het woord dan toch moet
vallen, het postmoderne. Daarom hou ik
ook niet van realisme. Realisme is een
vorm \Jan eskapisme tegeeover de kom-
pleksiteit van de werkelijkheid, het is een
vorm van geruststelling. Het wezenlijke
van mijn teksten ligt in hun ambivalen-
tie. Mijn teksten bevinden zich op de
dunne scheidingslijn tussen ernst en
ironie. In het gedicht Susel/es bed
identificeer ik Susette bijvoorbeeld met
de Krisrus-figuur. Ik laat aan de lezer
over of dat nu ernstig of ironisch is
bedoeld.»

Veto: Of dekadent?

Spinoy: (lacht), Ja, maar dat beschouw
ik eigenlijk als een kompliment. Overi-
gens is dat intertekstuele spel maar een
aspekt van deze bundel. Een ander
belangrijk aspekt is het oproepen van
scènes die op de een of andere manier
meer zijn dan zichzelf, die een unheimli-
che sfeer kreëren,»

Veto: Dat 'unheimliche' komt ook voor
bij Dirk Van Bastetaere. Er zijn opval-
lend veel parallellen tussen u en Van
Bastelaere. Hebben jullie nog steeds de
bedoeling om samen aan het zelfde touw
te trekken, zoals in jullie gezamenlijke
bundel 'Golden Boys'?

Spinoy: «Daarin spelen zowel ekstra-
literaire als poëtikale motieven mee,
maar ik vind het niet aangewezen om
daarom meteen etiketten op ons te
plakken. Ik vermoed dat iemand die ons

van een afstand bekijkt, ons in dezelfde
hoek zal situeren. Ik denk dat er ook
wezenlijke verschillen zijn, maar het is
niet aan mij om die aan te wijzen. Het is
in elk geval geen bewuste poging om een
school te vormen of zoiets»

"In een aantal gedichten neem ik het woord als vrouw. " Erik Spinoy nam het
poederdoosje en kleurde zijn stembanden. Het interview is een korrupt genre.

(Foto Raf De Smedt)

Veto: Is dat een reden voor u om de struktie en post-strukturalisme in de
bloemlezing 'Twist met ons' met gedich- .mode zijn dat ik ook in die trend ga
ten van Van Bastelaere, Ducal; Dewulf schrijven. Dekonstruktie is et nu één-
en uzelf nu af te wijzen? maal. Ik vind dat het de plicht is van een

dichter om ook de kompleksiteit van het
schrijven niet uit de weg te gaan. Een
hrijver reflekteert nu eenmaal over wat

hij precies doet. Dat is geen moeilijk-
doenerij of 'zich-interessant-voordoen'.
Ik zeg niet dat modieuze moeilijkdoene-
rij niet bestaat»

Veto: Uzei dat u hetjammer vond dat uw
vorige bundel weinig kritieken heeft
gekregen, maar toch hebt u ekspliciet
geschreven dat het aantal lezers u
eigenlijk niet interesseert.

Spinoy: «Dat wil niet zeggen dat ik wil
dat er geen hond naar mijn poëzie

Veto: Is het Benno Barnard die u naar de omkijkt. Wat me niet interesseert is een
Arbeiderspers gehaald heeft? soort VTM-ach tig sukses, wat voor een' .

. ... . . dichter trouwens onmogelijk is. Ik maak
Spmoy: «Een uitgeven] zoals de Arbei- ook het verschil tussen 'sukses' en
ders~rs krijgt jaarlijks hon~erden ma- 'erkenning'. Het eerste interesseert me
nuskripten toegestuurd. Het 15 dus aan- niet het tweede wel Ik maak er
geraden om ~n. intr~uktiebrie~ te aan;praak op dat het belang van mijn
hebben, zodat Je inzending tenminste gedichten en van dit soort poëzie in het
?pgemerkt .wordt. Dat betekent niet dat algemeen' gewaardeerd wordt. Daarom
Je automatisch geaksepteer~ ~ordt. Ik geef ik dit interview weg, daarom neem
heb van Benno Bamard zo n introduk- ik ook deel aan Saint-Arnour waar ik
ti~?rief gekregen en mijn bundel is dus eigenlijk helemaal niet op mijn plaats
blijkbaar goed bevonden» ben. Ik ga daar naartoe om te laten zien
Veto: Toch behoort Benno Barnard niet dat dit soort poëzie ook bestaat»
meer tot uw strekking. Paul Demets

Spinoy: «Ik vind dat er teveel wordt Stefan Moens
gepolariseerd: de verschillen tussen de r--------------.
dichters onderling worden gereduceerd
tot verschillen tussen twee kampen: de
'moeilijke jongens' en de 'gemakkelijke,
meer leesbare jongens'. Van Bastelaere
en ik moeten dan behoren tot de eerste
groep en De Coninck en Ducal tot de
tweede groep. Dat is een ongelooflijke
simplifikatie. Ik vind de poëzie van De
Coninck en Ducal bijvoorbeeld hele-
maal niet met elkaar te vergelijken.»

Veto: Maar u bent toch ook een
moeilijke jongen?

Spinoy: «Ik vind het helemaal niet
belangrijk of een tekst verstaanbaar is of
niet, want geen enkele tekst is 'restloos'
verstaanbaar, zelfs niet de gedichten van
Herman De Coninck»

Veto: Het is toch ook opvallend dat die
zogenaamd moeilijke dichters met de-
konstruktie en de werken van de Ameri-
kaanse dekonstruktionist Paul de Man
bezig zijn en Herman De Coninck en
Ducal bijvoorbeeld niet?

Spinoy: (lacht) «Ik zal niet ontkennen
dat ik een paar dingen van de Man
gelezen heb, Het is niet omdat dekon-

Spinoy: «Dat weet ik nog zo niet. In die
bloemlezing zijn behoorlijk uiteenlo-
pende diChters gegroepeerd. De poëzie
van Charles Ducal is mijlenver verwij-
derd van wat Dirk van Bastelaere en ik
doen. Van Bastelaere en ik hebben met
elkaar gemeen dat wij ons nadrukkelijk
situeren in de traditie van de avant-garde
in een 'gemoderniseerde' variant. Het
wezenlijke daarvan is het anti-realisti-
sche standpunt. Wij houden ons vrij
intens bezig met de relatie tussen taal en
werkelijkheid en de kompleksiteit van
taal.»

1~llijll'lD~I@Il\tDmijijl.
Jong, links en progressief?
Ook huiverig tegenover
sloganeske ideologieën?
Kom dan naar de info- en

startvergadering van

Jongsocialisten
K.U.L.

op dinsdag 13 november
om 20.00 u

in 't Oratororiënhof, .~
Mechelsestraat 111. ~
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Standaard Boekhandel
ALGEMENE EN WETENSCHAPPELIJKE BOEKHANDEL

Het mag gezegd worden.
Kritak is zonder twijfel één van de grootste
uitgevers-distributeurs van proza in Vlaan-

KELDERVERDIEPING deren. En Standaard Boekhandel is er met KELDERVERDIEPING
z'n 53 winkels de grootste en belangrijkste
boekenverkoper.

Beide ontmoeten elkaar
te Leuven in de Naamsestraat 57. Bij EERSTE VERDIEPING

• 0 informatica 0 geografie 0 geo-Standaard boekhandel kan u op VIer logie 0 wiskunde 0 fysica 0 che-
• • •• mie 0 techniek 0 medica 0 far-

EERS~~ VERDIEPING verdiepmgen terecht bIJ de genreverant- macie 0 biologie
o tuuneren 0 natuur 0 sport d 1i·1~ • lis . h k di
o gezin 0 gezondheid woor e ~l\..en,specIa ten m et va, e u

TWEEDE VERDIEPING zullen helpen bij uw zoektocht naar het
o boekenmarkt: boeken aan •• b k
voordeelprijzen Juiste oe .

STANDAARD BOEKHANDEL EN KRITAK
PRESENTEREN U EEN SELECTIE VAN

SPRAAKMAKENDE LITERATUU·R

o kunst 0 muziek 0 Franstalige
literatuur 0 Engelstalige literatuur
o papierwaren 0 wenskaarten

GELI.JKVLOERS
o literatuur 0 taalkunde 0 poëzie
o ontspanningslektuur 0 toerisme
o jeugdboeken 0 kook- & wijn-
boeken 0 hobby

o ekonomie 0 marketing & ma-
nagement 0 recht 0 godsdienst
o filosofie 0 psychologie 0 peda-
gogie 0 geschiedenis 0 politieke
wetenschappen 0 sociologie

PETER ACKROYD
Chatterton
Hawksmoor
Het laatste testament van Oscar Wilde
JOHAN ANTHIERENS
Brief aan een postzegeL Kritisch koningsboek
GIE BOGAERT
Wat kwaad doen de tovenaars
RAYMOND CARVER
De beste Amerikaanse verhalen uit Esquire
PAUL CLAES
De liefste. Onsterfelijke liefdesverzen
JOZEF DELEU
Voorbij de grens
RITA DEMEESTER
Stampvoeten in het donker
CHRISTINE D'HAEN
Zwarte sneeuw
JO GOVAERTS
Hanne Ton. Gedichten
De twijfelaar. Gedichten \

:~
EEN INITIATIEF VAN

STANDAARD BOEKHANDEL, GERICHT
NAAR DE STUDENT TOE!

11 aankopen = -10%
Gedurende .18 maanden kan u uw

aankopen bij Standaard Boekhandel
op een studentenkoperskaart laten noteren.
Na 11 aankopen krijgt u van ons een
boekenbon ter waarde van 10% van het

.~ I gecumuleerde bedrag.

,

Het Kritak Verspreidingscentrum,Meuleni
hoff en Standaard Boekhandel hebben
een belangrijk samenwerkingsakkoord

gesloten om u nog beter te helpen.
Deze maand al zetten wij een aantal belangrijke

Kritak-auteurs in de schijnwerpers. Met eenl

speciale stand in onze winkel en interessante
aanbiedingen die een bezoekje meer dan waard
zIJn.
Om nog maar te zwijgen van onze specials over

Octavio Paz, Garcia Marquez, Jan Wolkers,
Monica Van Paemel, Marguerite Yourcenar of
VaclavHavel die u in de rest van het akademiejaai
nog mag verwachten. Heeft u 'em?

GILBERT GRAUWS
De papegaaieschommel
HUMO
Het leukste uit Humo
LIEVE JORIS
De melancholieke revolutie
Terug naar Kongo
PAUL KOECK
Notaris X

Naamsestraat 57, 3000 Leuven
016/23.98.21

PATRICIA DE MARTELAERE
De schilder en zijn modeL Roman
Littekens. Roman
GUIDO VAN MEIR
Het wordt teveel voor Comeel
MARC MIJLEMANS
Mijl op Zeven. Nagelaten werk
WEDUWE OPPERMANS .'
Feestelijk vermoord
KOEN PEETERS
Conversaties met KRoman
JAMES PURDY
De gewaden der levenden
BRIGITl ERASKIN
Het koekoeksjong
Overwinterdagboek
KAREL SERGEN
Buitenbeeld. Gedichten
KAMIEL VANHOLE
Een demon in Brussel

NOVEMBER
• wetenschappen en techniek tentoonstelling
i.s.m. WiIey, Oxford, Freeman en Kluwer
JANUARI
• Standaard Boekhandel start met een beuse
nieuwsbrief vol boeiende artikels over Neder-
landstalige literatuur en buitenlandse letter-
kunde. Trouwe klanten kunnen natuurlijk niet
zonder. Geef nu alvast uw naam en adres op in
de winkel en wij houden u op de hoogte.

ACTIE!



CbaiUet: «Niet echt, die zaken komen
aan bod als een gevolg van de plaats
waar het verhaal zich afspeelt. Het
waren bestaande situaties, en die kunnen
dus mooi mee het verhaal omkaderen.»

Veto: In Vascokeren een aantal nevenfi-
guren regelmatig weer. Vooralde figuur
van broer Lorenzo werkt storend. Je kan
je geen plaats inbeelden - Cyprus,
Jeruzalem, de Athosberg, Sienna, Vene-
tië - of die broer duikt wel op.
CbaiUet: «Toen ik jong was, las ik
dolgraag de avonturen van 'Blake &
Mortimer', 'Alex', 'Lefranc' en ik vond
het leuk dat in die reeksen bepaalde
neven figuren en antagonisten steeds te-
rugkeerden. Omdat ik min of meer
eenzelfde soort verhalen schrijf en het
publiek een plezier wil doen, heb ik dat
overgenomen. Maar het gebeurt ook niet
systematisch, want ik wil niet overdrij-
ven. In het volgende verhaal wilde ik
Vasco's 'femme fatale', Sofie, zelfs laten
omkomen, maar onder druk van mijn
familie heb ik toch maar een andere
oplossing gekozen. (/acht).»
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Denaam van Gilles Chaillet
is misschien minder be-
kend bij het brede strippu-

bliek. Sinds 1976 zet hij voor zijn
grote voorbeeld en leermeester
Jacques Martin, geestelijke vader
van de stripheld 'Alex', diens serie
'Lefranc' voort, maar deze reeks
blijft onmiskenbaar Martins stem-
pel dragen. Vanwege zijn interesse
voor geschiedenis start Chaillet
enkele jaren later met een eigen
historische strip, 'Vasco', een reeks
die onderhand tot de populairste in
het genre behoort.

De Parijzenaar Chaillet (44) is een pure
autodidakt. Reeds van jongsaf raakte hij
geboeid door de avonturen van Alex. In
de ban van Martins verhalen, kopieerde
hij diens tekeningen tot Martins stijl als
het ware het zijn tweede natuur werd.
Toen Martin iemand zocht om 'Lefranc'
over te nemen, stelde men hem Chaillet
voor.

Chaillet: «Ik werkte toen bij Dargaud
als assistent van Uderzo, de tekenaar van
'Asterix', maar eigenlijk wilde ik toen al
strips maken zoals ik het nu doe. Ik was
weg van Martins stijl, dus iets beters dan
zijn assistent worden kon ik me niet
inbeelden.»
«In het begin heb ik wel wat moeilijk-

heden gekend, maar niet wat betreft de
stijl, omdat het eigenlijk mijn stijl al was
ik kan gewoon niet anders. Het echte

probleem was dat ik nog behoorlijk
moest leren tekenen. De proporties, het
perspektief. dat heb ik allemaal van
Martin geleerd»

Veto: Naar verluidt isMartin erg kritisch
- op hel randje van het autoritaire -
tegenover zijn assistenten.
Chaillet: «De scenario's voor 'Lefranc'
zijn steeds erg gedetailleerd, de bladinde-
ling is reeds helemaal uitgewerkt door
Martin. Het is echt Martin getekend
door Chaillet. Achterafbekijkt hij steeds
mijn potloodtekeningen, en regelmatig
wil hij hier of daar nog een kleine
korrektie. Veel inbreng heb ik niet, zeker
niet wat betreft de ideeën. Ik vraag me
trouwens af of hij dat zo zou apprecië-
ren.»

Veto: Martins stijl wordt wel eens
omschreven als "kil akademisch realis-
me':
ChaiUet: «Niet echt, want die stijl is
helemaal niet zo akademisch. Een aka-
demische tekening is misschien wel
mooi, maar spreekt niet aan, is gevoel-
loos.ln een tekening van Jacques Martin
wil je zelf binnenstappen, ze nodigt uit
tot dromen, dat gaat dus verder dan
akademisme»

Veto: Jullie stijl is nochtans vrij sta-
tisch. .

Chaillet: «Inderdaad, maar dat is in
zekere zin de prijs die je ervoor moet
betalen. Je kan onmogelijk een zeer
gedetailleerde stijl kombineren met soe-
pele tekeningen. Wat je verliest aan
beweging, kan je wel terugwinnen met
anekdotes en details in de dekors.
Dromen bestaat niet enkel uit aktie, men
kan zich laten meeslepen door details,
eens rustig terugbladeren en zaken op-
merken die men nog niet gezien had.
Heel die sfeer komt het best overeen met
mijn persoonlijkheid, en daarom teken
ik zo. Vechtpartijen liggen me inderdaad
minder, maar het zijn OOK de delen van
een scenario die me het minst aanstaan.
hoewel ze nodig zijn om er wat vaart in
te brengen. In het al)dere geval had ik
bijvoorbeeld eerder een stijl gekozen à la
Giraud, de tekenaar van 'Blueberry'.»

Veto: Vandaagzijn strips over de midde-
leeuwen razend populair. Naast ouder
werk als Ramiro, de Koene Ridder en de
Rode Ridder kwamen er recent verhalen
als de Torens van Schemerwoude, An-
dreas de Florentijn, Degezellen van de
Schemering, Het Merkteken van de
Heks, De Onthoofde Arenden, Tristan
en Thorgal. Is Vasco,dat zich afspeelt in
het Italië van de veertiende eeuw, enkel
een onderdeel van een goedverkopende
trend?
Chaillet: «Neen. Ik ben weg van dat land
en die tijd, maar eigenlijk had ik de reeks
liever gesitueerd in de Oudheid, Rome
dus, want die periode ken ik het best en
ik hou er het meest van. Jammer genoeg
was 'Alex' er al ... en als assistent van
Martin vond ik dat een ietsje te deli-
kaat.»
«Ik had inderdaad Griekenland kun-

nen kiezen, maar Rome is mijn grote
passie. Raar maar waar: bij Martin is het

HOUTERIGE KNOKPARTIJEN IN
SCHITTERENDE DEKORS

Tien jaar geleden startte de Fransman
Gilles Chaillet met zijn historische
strip Vasco, waarvan onlangs het
negende deel verscheen bij uitgeverij
Lombard.
De reeks speelt zich af in Italië

halverwege de l4de eeuw, in een
periode dat machtige bankiers zoals
Tolomeo Tolomeï, oom van de im-
pulsieve Vasco Baglioni, een doorslag-
gevende rol speelden in de voortdu-
rende politieke kuiperijen en de
machtsstrijd van de Italiaanse stadsta-
ten. Een uiterst dankbare kontekst
voor een scenarist, en .ChaiLIet maakt
er gretig gebruik van om Vasco naar
de interessantste plekken van toen te
zenden: Rome, Byzantium, Neuren-
berg, Venetië, Frankrijk ...
Tussendoor laat Chaillet de lezer

met zijn realistische tekenstijl en zin
voor details genieten van minutieuse
weergaves en rekonstrukties van de
toenmalige architektuur. Echte parelt-
jes die de reeks, samen met het handig
gebruik van historische feiten, een
kachet van autenticiteit bezorgen dat
ze laat behoren tot de betere histori-
sche strip.

Ook opvallend: Chaillet heeft van
zijn leermeester Jacques Martin blijk-
baar niet uitsluitend positieve elemen-

ten overgenomen. Chaillets figuren
komen nogal houterig over, en akties-
cènes zoals een knokpartij lijken
dikwijls erg stuntelig. Net als Martin
in de meer recente albums van
Lefranc en Alex lijkt Chaillet nog het
meest te worstelen met zijn scenario's.
Of eksakter: met het evenwichtig en
logisch uitbouwen van die scenario's.
Abrupte overgangen komen net iets te
veel voor en het gedrag van de
verschillende antagonisten is niet
steeds even logisch. Niettemin blijven
de verhalen voldoende onderhou-
dend en worden de onvolkomenhe-
den probleemloos gekompenseerd
door de schitterende dekors - tegen-
woordig meer en meer het handels-
merk van Martin en volgelingen
(Chaillet en Jean Pleyers, die op
scenario van Martin Tristan tekent,
een reeks over een tijdgenoot van
Jeanne d'Arc).

Wat Martin betreft: liefhebbers van
Alex, Lefranc en Tristan zouden wel
eens heel lang kunnen wachten op
nieuwe albums van deze reeksen.
Martin ligt namelijk overhoop met
uitgeverij Casterman, en omdat zijn
personages kontraktueel gebonden
zijn aan Casterman, heeft hij beslist ze
voorlopig (?) op te geven. (MK)

De passie voor geschiedenis van stripauteur Gilles Chaillet ten goede, het publiek zal het gemakke-
lijker geloven. Ook al zijn zij geen
specialisten, ze merken toch dat ik
probeer zo nauwkeurig mogelijk te
werken. Als je realistische strips maakt
en de reputatie krijgt van een historikus,
heb je een verantwoordelijkheid te
dragen, zeker tegenover jongeren. Je
moet je publiek dus 'au sérieux' nemen
en je bent verplicht de waarheid zo goed
als mogelijk te benaderen. "On peut
violer I'histoire à condition de lui faire de
beaux enfants," zei Alexandre Dumas
.erecht, maar ik probeer toch ernstig te
blijven. In mijn verhalen ga ik steeds uit
van historische feiten, waarop ik dan
verder borduur»

Veto: Toch vermengt u in Vascofiküeve
personages met historische figuren. U
manipuleert de geschiedenis een beetje.
ChaiIIet: «Ik ben op dat idee gekomen
door het lezen van 'Les rois maudits' van
Maurice Drouon, een schitterende ro-
man voor wie van geschiedenis houdt.
De meeste personages uit 'Vasco' zijn
historisch, enkel Vasco en zijn broer heb
ik verzonnen. Zijn familie, de Baglioni
uit Sienna, zijn autentiek. Idem dito voor
de Tolomei: zelfs hun paleis bestaat nog
- en is nog steeds een bankl»

Veto: Stoort het u niet dat u' al die
aspekten van uw tekeningen, zoals in-
kleuring en dekor; uit handen moet
geven?
Chaillet: «In het begin wel, want ik
teken zeer graag dekors. Maar afgezien
van de tijdwinst, laat deze werkwijze
ook toe me van mijn tekeningen te
distanciëren. Ik krijg nu het dekor te zien
dat ik in mijn hoofd had, maar getekend
door een ander. Dat is gemakkelijker om
fouten te vinden, zodat de tekeningen
zich nog beter integreren in het dekor en
het geheel erop vooruit gaat.»
«Chantal Defachelle, die de inkleu-

ring doet, is mijn echtgenote. Zij heeft
helemaal geen artistieke opleiding geno-
ten. Toen ik nog bij Dargaud werkte,
kleurde ik in voor onder andere 'Blue-
berry', 'Bob Morane', 'Asterix' en 'Izno-
goed'. Soms nam ik wat werk mee naar
huis, en om sneller te vorderen vroeg ik
mijn vrouw om te helpen. Zo is ze
begonnen met kleine details, later kwa-
men daar personen bij, en kostuums. Bij

OIJl;J'[lI=======:zjlHB::lMEIiii[ll:u:!CSf:!lllli Lefranc zorgde ik zelf nog voor de
inkleuring, maar toen Vasco daar nog bij
kwam, had ik geen tijd meer en moest zij

~ "I alles doen (/acht). Ze heeft echt talent,
N79":Zwl. ~ I ti iii hoor. Het is trouwens zeer interessant

samen te wonen met de inkleurster, want
zo is er voortdurend overleg. Bovendien
neemt zij nu ook deel aan het leven van
Vasco, want een striptekenaar heeft de

I~ neiging om steeds in zijn fantasiewereld
11 te leven, en dat vindt een echtgenote niet

altijd even leuk.»

Veto: De psychologie van uwpersonages
komt dikwijls nogal ongeloofwaardig
over, wat geforceerd zelfs.
Chaillet: «Vindt u? Ik zou ze eerder
kompleks noemen, want ik wil geen
zwart/wit figuren. Ook in het leven
staan de goeden niet aan de ene en de
slechten aan de andere kant. Ik denk dat
Vasco reageert zoals ik zelf zou doen,»

Veto: In een aantal albums stelt u
indirekt .toenmalige situaties aan de
kaak, zoals het machiavellisme van de
Italiaanse steden, of de inkwisitie: Is dat
vooraf gep/and?

"Mijn 'uitgever wilde een
badscène schrappen"

net omgekeerd. Martin heeft trouwens
net een eerste album uit van zijn nieuwe
reeks 'Orion', die zich afspeelt in de
Gouden Eeuw van Perikles. Tegelijker-
tijd verschijnt er een reeks 'De reizen van
Orion', waarin hij de grote Griekse
steden rekonstrueert. Omdat hij mijn
liefde voor Rome kent, heeft hij me
voorgesteld samen te werken aan de drie
afleveringen over Rome. Mijn bijdrage
zal bestaan uit de dokumentatie en de
rekonstrukties,»

Veto: Het valt inderdaad op dat u de
sfeer van deze Italiaanse middeleeuwen
goed evokeert. Slorpt dat streven naar
historische autenticiteit niet teveel ener-
gie op?

Chaillet: «Ik zou Vasco misschien wel
kunnen uitwerken met veel minder
dokumentatie, maar ik doe het graag zo.
Dankzij het opzoekwerk kan ik genieten
van mijn andere passie, de geschiedenis.
Als ik geen strips zou tekenen.was ik nu
waarschijnlijk archeoloog of zo. Meestal
ga ik zelfs ter plekke een kijkje nemen.
Dat is essentieel, want je krijgt ideeën
waar je thuis nooit opkomt.»
«Dikwijls maakt een plek indruk op

mij, en wil ik ze ook aan anderen leren
kennen. Vanaf dan probeer ik zoveel
mogelijk informatie in te winnen over
die plaats, vooral over de periode van
Vasco, maar ook over de gewoontes van
de mensen daar. Indien van een of ander
gebouw niet vaststaat hoe het er toen
uitzag, rekonstrueer ik of vul aan naar
analogie met bekende gegevens. Het
resultaat is dan waarschijnlijk wel niet
eksakt, maar toch plausibel. Indien
mogelijk raadpleeg ik de stadsarchieven.
omdat je daar dokumenten vindt die
nooit in boeken opgenomen werden»

WAf"~6,v P~CH !se ~rZIJ6-(",vas
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Veto: U tekent ook het voor het week-
blad 'Kuifje: Werkt tekenen voor een
jongerenpubliek niet remmend?
Chaillet: «Helemaal niet, want het is
vooral het stripverhaal van de jaren '50
dat me inspireert, en toen waren de
mogelijkheden binnen een strip streng
afgebakend. Hoewel ik toch van tijd tot
tijd een probleempje heb. Lombard
wilde bijvoorbeeld een badscène met
Sofie schrappen, en van het nachtelijke
weerzien van Vasco en Sofie in 'Schadu-
wen over Venetië' heb ik in 'Kuifje' een
wat sof tere versie moeten plaatsen»
«Af en toe gun ik mezelf ook een

pleziertje, en verwerk inside-jokes door
een figuur het gezicht van een kollega te
geven. Het gros van de lezers merkt dat
niet op, maar we vermaken er ons
onderling mee. Jacques Martin bijvoor-
beeld: zijn neus krulde nogal!»

Veto: Lombard zet u blijkbaar onder
tijdsdruk: iederjaar verschijnt er wel een .
album Dan is er toch niet meer echt
sprake van kreativiteit?
Chaillet: «Ik probeer een album per jaar
te tekenen. Bij Lombard had men liever
gezien dat ik er twee maak, maar dat
wilde ik niet. Om te beginnen heb ik
daarvoor geen tijd, en ik wil met plezier
blijven werken. Bandwerk komt nie-
mand ten goede: mij niet en het publiek
niet.»

Michel Kempeneers

«Als mijn eerste vrij gedetailleerde,
potloodtekeningen gereed zijn, verhui-
zen de platen naar mijn medewerker. Hij
zet mijn losse schetsen van de gebouwen
rigoereus om in perspektief, met een
horizon, vluchtpunten, ... Het werk van
een architekt als het ware. Zijn hulp
bespaart me zeker tien uur per pagina.
Als hij daarmee klaar is, doen de
tekeningen helemaal niet 'stripachtig'
meer aan. Ik breng daarom een 'finishing
touch' aan: achtergronden wat bijvullen,
ekstra figuurtjes aanbrengen, de eigen-
lijke personages volledig afwerken. Een
kompleet verhaal kost me ongeveer
negen maanden, met de hulp van een
assistent slechts zeven maanden»
«Dat kost dus inderdaad veel tijd,

maar toch streef ik zoveel mogelijk
autenticiteit na. Omdat ik zo hou van
geschiedenis, vind ik dat je ze zoveel
mogelijk moet respekteren. Bovendien
komt precisie de sfeer van autenticiteit,

FONTEYN ,MEDICA" BOOKS
FOCHPLEIN 13· LJ:UVEN ' Tel. 20.29.44
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Loon
... vervolg van p.l

Duidelijk is echter wel dat het over-
grote deel van de respondenten van
oordeel zijn dat inkomensverschillen
inderdaad gerechtvaardigd zijn. Men wil
de verschillen zelf niet wegwerken, enkel
de spanning tussen de hoogste en de
laagste groep verkleinen. Zo zijn de
meeste respondenten het erover eens dat
de hoogste beroepen moeten inleveren.
De huisarts zou 20.000 fr per maand
moeten afstaan, de hoogleraar 11.000 fr.
Het argument van het te lage inkomen
van professoren als oorzaak van de
brain-drain naar de privee of de VS, lijkt
dus niet besteed aan de meerderheid van
de Vlaamse werkende bevolking. De
billijk geachte verhoging van de lagere
inkomsten toont echter veel kleinere
getallen: een daktylo krijgt slechts 3.000
frank meer, een arbeider een kleine
5.000 fr. Opvallend is echter de sterke
loonsverhoging (van 37.000 fr naar
45.000 fr) die men aan de verpleegkun-
digen wil geven. De enquête was afgeno-
men vóór 'de witte woede' in de
verzorgingsinstellingen begon. Dit ver-
klaart wellicht de grote sympatie voor de
aktievoerders in de publieke opinie.
Gemiddeld wenst men echter de loon-
spanning te verminderen van 3.03 (de
rijkste verdient driemaal zoveel als de

_'"

zoekers opmerken "Misschien zou de
herverdelingsgezindheid van de Vlaam-
se werkende bevolking groter geweest
zijn, hadden we hen informatie over de
werkelijke inkomens gegeven." Overi-
gens, haast iedereen (83%) vindt dat voor
zichzelfeen hoger inkomen te rechtvaar-
digen is.
Een herverdeling willen is één zaak,

die ook effektief toepassen een heel
andere. Hier liggen voor de gemiddelde
Vlaming teorie en praktijk wel erg ver
uit elkaar. Dit onderwerp beschouwt hij
helemaal niet als een prioriteit. Milieu-
bescherming (de perstekst spreekt over
milieubestrijding ...) en bestrijding van de
werkloosheid en inflatie skoren beter
dan inkomensherverdeling. Alleen ont-
wikkelingssamenwerking werd aange-
duid als minder prioritair. Waar de
overgrote meerderheid van de respon-
denten zich in teorie voor meer herver-
deling uitspreekt (89%), is twee derde
(66%) gekant tegen de meest logische
manier om zo'n herverdeling toe te
passen, namelijk door meer belastingen.
Die weerstand situeert zich vooral bij de
hogere en de lagere inkomens, het minst
bij de middengroepen.
De onderzoekers vroegen zich af hoe

de kontradiktie verklaard kan worden
dat, hoewel de meeste respondenten
positief staan tegenover gelijkheid, zij
uiteindelijk niet streven naar een volle-
dig gelijke inkomensherverdeling. Het
zou kunnen dat de meeste mensen

Beroep Geschat inkomen Werkelijk inkomen

Huisarts 108.870
Aannemer 95.858
Hoogleraar 93.497 98.499
Direkteur 81.086 94.382
Diensthoofd 58.286 66.567
Afdelingshoofd 57.538 58.110
Kruidenier 49.334

,

Metser 38.533 34.209
Leraar 37.842 42.440
Verpleegster 37.700 39.368
Daktylo 35.299 34.801
Arbeider 34.558 30.662

, Tabel:_~hatte en werkelijke netto-inkomens

armste) tot 2.34, een reduktie met 2U%.
Opvallend is ook dat de hoogte van

de geschatte inkomens samenhangt met
de hoogte van het eigen inkomen. Lage
inkomens schatten alle inkomens lager
dan hoge-inkomenstrekkers. Zij onder-
schatten vooral de hoge inkomens.
Omgekeerd wordt eenzelfde tendens
vastgesteld: wie een hoog inkomen heeft,
overschat stelselmatig het inkomen van
de laagste groepen. Globaal gezien ligt
de geschatte loonspanning, zowel bij
lage als hoge inkomens, lager dan de
reële loonspanning. Dit doet de onder-

denken dat zo'n eis ekonomisch en
politiek onhaalbaar is, of dat het niet
wenselijk is zo'n verregaande herverde-
ling toe te passen. Soms kan het
rechtvaardig zijn om voor ongelijke
inkomens te ijveren, bijvoorbeeld door
te wijzen op de verschillende noden:
iemand met een gezin met drie kinderen
heeft over het algemeen meer geld nodig
dan een vrijgezel op een flatje. Wie dure
geneesmiddelen moet slikken om in
leven te blijven, heeft meer geld nodig
dan gezonde mensen.
Een minder verregaand herverdeling

of een pleidooi voor serieuze loon ver-
schillen wordt ook dikwijls gemotiveerd
vanuit verschillen in allerlei vormen van
verdienste: talent, diploma, werklust,
anciënniteit. De onderzoekers gingen
aan de hand van enkele konkrete voor-
beelden na in welke mate de gemiddelde
Vlaming allerlei vormen van verdienste
wil honoreren. Typerend was het voor-
beeld van twee bloemenverkoopsters die
zich evenveel inspannen en evenveel
verdienen, doch waarbij één van beiden
een diploma bloernsierkunst bezit. On-
geveer 32% vond het louter bezit van een
diploma verantwoord om een hoger
inkomen te krijgen.

In het algemeen kan echter gesteld
worden dat de verschillende bevolkings-
groepen de hele diskussie over herverde-
ling vanuit de eigen situatie bekijken. Zo
willen hogergeschoolden eerder diplo-
ma's belonen, arbeiders inzet en kader-
leden talent, of speelt de eigen beroeps-
anciënniteit van de respondenten een
grote rol in hun waardering hiervoor.
Kan men dus besluiten dat 'de gemid-
delde Vlaming eigenlijk een egoïst is en
enkel voor zijn private zaakje opkomt?
Niet helemaal.
Zo is er nog een groot verschil tussen

armoedebestrijding - waarop bijvoor-
beeld de Brief van de Amerikaanse
Bisschoppen Economie justice for all
(1986) sterk de nadruk legt - en ijveren
voor gelijkheid, waarvoos-een sociaal
ekonoom als Nobelprijswinnaar Jan
Tinbergen pleit. Bij de meeste respon-
denten bestaat er een grote konsensus
over armoedebestrijding. Een groep van
80% is van oordeel dat ook wie niet
werkt, recht heeft op een inkomen, en
65% meent dat een belangrijke kwijt-
schelding van de schulden van ontwik-
kelingslanden te verantwoorden is. Deze
twee voorbeelden zijn volgens de onder-
zoekers tamelijk duidelijke uitingen van
een wens om de armoede te bannen.
Hoeveel die standpunten echter met een
wens voor meer gelijkheid te maken
heeft, is niet zo duidelijk. Hiervoor is
wellicht verder onderzoek nodig.

Het is de overtuiging van de onder-
zoekers dat, als men een herverdeling (en
dus een grotere gelijkheid) ook effektief
wil realiseren, er een grotere vorm van
moreel engagement nodig is. Zo'n enga-
gement gaat verder dan een vrome wens
naar een meer rechtvaardige maatschap-
pij. Dit moet zich uiten in een daadwer-
kelijke bereidheid om een stuk eigen-
belang op te geven, om altruïstische
daden te stellen. Kortom, de vraag naar
méér gezellen voor Robin Hood, Little
John en Father Tuck.

Walter Pauli

Vlaanderen, het vuilste land ter wereld

Waar in het grijsgeel
beekwater ...
"Minder kakelen en meer eieren leggen", zo luidt de

algemene konklusie die de Bond Beter Leefmilieu (BBL)
velt over bet Vlaamse milieubeleid. De BBL beoordeelt

het tweejarig beleid van de Vlaamse Eksekutieve inzake milieu en natuur
aan de band van haar regeerakkoord. Hierin staan immers niet minder
dan zevenenveertig programmapunten die zich richten naar milieu en
natuur. Alboewel er al tot nu toe beel wat werk verricbt is, vindt de BBL
dat er nog een stevige eindspurt nodig is, wil de Vlaamse Eksekutieve
baar regeerakkoord behoorlijk realiseren.

In 1988 werd in het Nederlandse
milieurapport "Zorgen voor Morgen"
Nederl~!d$ vuilste land ter wereld
voorgesteld. België had globaal geno-
men betere milieucijfers. Dankzij Wallo-
nië"Eën vergelijking met Vlaamse cijfers
biedt een ander beeld. De situatie in
Vlaanderen is op heel wat punten zelfs
erger dan in Nederland. Zo blijkt dat
75% van de Vlaamse oppervlaktewate-
ren een zeer slechte kwaliteit heeft,
tegenover 40% van de Nederlandse
oppervlaktewateren. Terwijl de gemid-
delde Vlaming voor 4.3 ton afval instaat,
laat de gemiddelde Nederland slechts
een hoop van 3.6 ton achter. Gemiddeld
genomen is Vlaanderen wellicht het
vuilste 'land' ter wereld.
De Vlaamse Eksekutieve antwoordde

op deze situatie met een uitgebreid
milieu hoofdstuk in hun regeerakkoord.
Milieu, natuur en ruimtelijke ordening
kwamen zes maal meer aan bod dan in
de voorgaande regeringsverklaring van
de CVP-PVV koalitie. Nochtans is er
geen reden tot gejuich en handgeklap.
Na twee jaar is inzake ongeveer twintig
procent van het programma nog niet het
minste initiatief genomen. Punten waar-
aan dan wel gewerkt wordt, lopen
dikwijls ernstige vertraging op, of wor-
den ronduit slecht aangepakt. Zo is er
bijvoorbeeld niets konkreet gebeurd op
het gebied van car-pooling of het verwij-
deren van baggerslijk, het beschermen
van monumenten en landschappen, of
stads- en dorpsherwaardering. In prak-
tijk is er weinig terecht gekomen van
bedoelde verbeteringen in het openbaar
vervoer, waarvan beloofd werd dat het
snel en komfortabel zou worden. Ooit al
op een spitsuur naar Brussel getreind?
CFK's en pesticiden worden in Vlaande-
ren ook nog steeds niet aangepakt.

Dikwijls vormt kontrole een moeilijk
punt. Een goed voorbeeld hiervan is de
kontrole op beschermde planten en
diersoorten, die wiUekeurig bestreden of
geschoten worden zonder dat er enige
officiële boete dreigt. De BBL konklu-
deert dat kontrole in het algemeen een
ramp wordt. Massa's ambtenaren stap-
pen immers over naar privee-instellin-
gen, die stukken meer betalen.

T-shirts
Niet alleen komt de Eksekutieve aan

sommige programmapunten niet of nau-
welijks toe, anderen worden zelfs zwaar
met de voeten getreden. In het Belgisch
Staatsblad verschenen de voorbije maan-
den afwijkende normen voor drink-
water. Het gehalte aan pesticiden, nitra-
ten en kalium mag de Europese richtlijn
overschrijden. Het regeerakkoord be-
paalt nochtans dat de Vlaamse Ekseku-
tieve die EG-norm zou moeten doen
naleven. Juridisch gezien kan trouwen
niet eens afgeweken worden van de
EG-maksima voor pesticiden.
Ook de openbaarheid van milieu-

gegevens is op dit moment diskutabel.
Ondanks langdurig aandringen zijn nog
steeds geen gegevens bekend over het
ozongehalte tijdens de warme zomer-
maanden. MER's - milieueffektenrap-
porten - halen dan wel regelmatig de
pers. AI te vaak echter wordt deze
informatie pas vrijgegeven als de beleids-
beslissing al genomen is. De MER's
dienen dan tot rechtvaardiging van de
genomen beslissingen. Een goed voor-
beeld is de uitbreiding van Zaventem.
Enkel aan de randmodaJiteiten kan nog
gesleuteld worden, maar aan het projekt
zelf wordt niet meer getwijfeld.
De BBL pleit dan ook voor een

duurzaam Vlaams milieubeleid. Dit ver-
. . . 1 . eist een rechtvaardige verdeling van de
Je met zo. vlug speciale effekten á ~ natuurlijke hulpbronnen tussen de hui-
Steve~ Spielberg noch SF~t~tanden a dige en de komende generaties, maar
la Ridley Scott. De Oliveira streeft ook tussen het Westen en de Derde
primitieve cinema na door het -= en Wereld. Naast milieuzorg en natuur-
laten van me~sen neutraal te registreren behoud horen dus tegelijk sociale recht-
Deze geven zich ten volle over aan ZlJn vaardigheid en ontwikkelingshulp tot
tekst zodat een roes van woo~?en de duurzame ontwikkeling van de globale
t~houwer overspoelt. Zal ~IJ eufo- planeet. Het is gemakkelijk te proteste-
n~h worden of ve.~veeld om Zich heen ren over de verwoesting van het regen-
k~Jken? Van de k!Jker wordt bovenal woud, maar dat zal in de huidige
uiterste k~~cen~ra~l~ ge~raag~... kontekst de Brazilianen worst wezen: zij
~~r ,ZlJn prumtieve Instelling ZlJn de hebben geld nodig, en het hout uit

Oliveira ~ films ~auw verwant met Amazonië is op dit moment kruciaal om
teater. ~It streeft ~J ook bewust na. Het hun ekonomie recht te houden. Als er
~ezenhJk~ verschil tussen fi~m en .teater echter rechtvaardige prijzen zouden be-
ISnatuurlijk dat film twee-dimensionaal taald worden voor de Braziliaanse koffie
is en teater drie-dimensionaal. Door de en kakao wordt de noodzaak voor het
lijfelijke.aanwez~gheid va~ de akteu:-, is houthakken minder dwingend. Dit im-
er een du~kte wisselwerking. ~e u~leke pliceert ook dat alle ondertekenaars van
gebeurtenis van h~.t teater Wil h~ op de 'Save the Rainforest'-petitie bedui-
~l.d vastlegge~: Hij streeft ~aa~ o~Je~~I- dend méér gaan moeten betalen voor
vueit, hoew~l hij ~eet dat ~~e ~Iet 10 ZlJn hun kopje troost of hun chokolade. Met
zwverst~ zUlverh~ld .?!ogeIiJk ~. . geëngageerde T-shirts rondlopen is min-
Met Os Canibaïs , ger~~rd ~ der vrijblijvend dan op het eerste zicht

1988, kreeg Manoel de Oliveira vong lijkt
jaar voor de tweede-keer de 'L'Age .
d'Or' -prijs. In deze ~ worden de Voor zo'n duurzaam beleid pleit de
dialogen gezongen als in een musical. BBL voor een goed beheer van afbreek-
Alles is vrij uniek en subversief. Tijdens bare en niet-afbreekbare produkten en
de huwelijksnacht legt het mannelijke voor een betere aanwending van de
hoofdpersonage zijn ware aard bloot: hij technologie. Die oproep richt zich niet
is een mens-machine. Hiermee kan enkel naar de industrie, maar ook naar
vrouwtielief Marguerite niet leven en zij de gewone huishoudelijke praktijk. Een
pleegt zelfmoord. De man gooit zijn nieuw bos staat er niet op één jaar, maar
lichaamlijke resten in het haardvuur. wordt wel op enkele maanden omge-
Vervolgens zullen de overige familie- hakt. Kringlooppapier verbruikt minder
leden zich tot kannibalen ontpoppen en hout, en glazen melkflessen kunnen - in
de echtgenoot al smullend tot zich tegenstelling tot die handige dozen - wel
nemen. Appreciëren wie het appreciëren gerecykleerd worden. Nog een geluk dat \
kan! geen bierdoosjes verdeeld worden.

Manoël de Oliveira-retrospektieve

Subversieve
kameleon
M

anoël de Oliveira, een 82-jarige Portugese cineast, kreeg in
1986 de prijs 'L'Age d'Or', uitgereikt door bet Brussels
filmmuseum, voor zijn zeven uur durende film 'Le soulier du

satin' . Deze film sluit de trilogie van de 'gefrustreerde liefdes' af: 'Benilde
ou a Virgin-mae' (1975), 'Amor de perdiçao' (1978) en 'Francisca'
(1981). Voor mensen die uitgesloofd willen worden, voor romantiscbe
zielen op zoek naar verloren romantiek, voor landlopers die onderdak
voor één dag zoeken of voor zij die een film van boogstaand niveau
willen zien, - want die zijn er ook nog natuurlijk - : een aanrader. Het
Stuc toont de volgende twee weken niet alleen films van de Oliveira,
maar ook nog films van Bufiuel, Dreyer en Straub.

niet in waren, zien zij zich genoodzaakt
brieven te schrijven. Het 17de-eeuwse
postbedrijf werkte alles behalve feilloos
want door pech onderweg doet Prouhè-
zes brief tien jaar over het trajekt.
Ondanks deze oneindige verwijdering in
tijd en ruimte geeft de film uitdrukking
aan hun verbondenheid. De Oliveira
citeert hier op absolute en ongelooflijke
wijze Paul Claudels toneelstuk.
Door de toekenning van 'L'Age

d'Or' -prijs kreeg hij een duidelijke sta-
tusverhoging en geniet Manoël de Oli-
veira het voorrecht zich te mogen meten
aan de 'grote filmmakers der aarde' zoals
Buiiuel en Straub. Deze twee behoren

Het verhaal van 'Le Soulier du Satin'
situeert zich temidden van de Spaanse en
Portugese kolonisatietochten einde 16de,
begin 17de eeuw. Afgezanten van het
toenmalig bewind van Filips 11, worden
op de meest ondenkbare uithoeken van
de wereld gedropt. Zo belandt Prouhèze
in Afrika en Rodrigue in Amerika. Op
het eerste gezicht lijkt dit vrij oninteres-
sant, maar een niet onbelangrijk, pittig
detail hierbij is wel dat zij een nogal
intieme relatie met elkaar hadden en
niets liever zouden willen dan hun leven
verstrengeld in elkaars armen door te
brengen. Omdat LAT-relaties toen OOI

niet toevallig tot Manoëls inspiratie-
lijstje. Gelukkig maar voor de Oliveira
komt het eerbetoon niet postuum. Hij
was bij de prijsuitreiking nog zo vinnig
als een goudvis.
Hij oogstte pas na z'n zestigste sukses

met z'n films, Ongetwijfeld kreeg de
Oliveira zo laat erkenning omdat hij
zoveel vooruitziender was dan de ande-
ren en zich niet aan trends wilde
onderwerpen. Hij sloeg steeds een an-
dere weg in. Vergelijkbaar hiermee is het
symfonisch gedicht 'Le sacre du prin-
temps' van Strawinsky die ook maar
zeer laat de algemene goedkeuring kreeg
voor zijn ingenieuze kompositie. Een
kunstenaar voelt de tijdsgeest waarin hij
vertoeft beter aan dan Jan Modaal.
Door zijn vergevorderde leeftijd heeft

de Oliveira zowat de ganse filmgeschie-
denis meegemaakt. Zijn eerste film die
hij op pelicule heeft vastgelegd was een
stomme film, die al dateert uit 1931,
over de stad Douro. In de Portugese
cinema is de Oliveira dan ook de enige
autoriteit. Hij is een kineast die niet
onder één wel bepaald genre onderge-
bracht kan worden. Hij is een kameleon
die in het filmwereldje schichtig om zich
heen beweegt en het medium uitvoerig
verkent. Elke film is voor hem een
nieuwe uitdaging. Zoals het in de aard
ligt van ieder mens zijn lichaam te
eksploreren, zo eksploreert de Oliveira
'film'.
"Je pense donc je suis." De enige

zekerheid die deze rationalistische filo-
soof Descartes had was de twijfel. Aan
alles twijfelde hij, behalve aan het feit dat
hij twijfelde. Hetzelfde geldt voor Oli-
veira. Zijn twijfel over film uit zich in
zijn bescheideJtbeid Bij de Oliveira vind Leen Eden Ria Vandermaesen
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Horizontaal - 1 Frans schrijver - Vlaams schrijver met zijn
voornaam voor zijn naam 2 Deel van het hoofd - Hollandse
voornaam 3 Aflegging van kloostergelofte - Nuttig 4 Ijzerhoudende
grond - Dandy - Heden 5 Boze bui - Paard 6 Eikeschors - Inspiratie
7 Bijwoord - Zeer lange tijd - Staatshotel 8 Nat - Geliefd 9 Heilig
dier - Vrouwelijk dier 10 Protestaktie - Europese stad.

Vertikaal - 1 Konkreet onderwerp van een redevoering 2 Manne-
lij~ dier - Nobelprijswinnaar natuurkunde 3 Roem - Moed
4 Uitdrukking van opluchting - Drank - Muzieknoot 5 Pit -
Afrikaanse antilope 6 Ruim Japans kleed - Lichaamsdeel 7 Ber-
gruimte - Maak mak - Reuzenvogel 8 Plat ovaal vat - Korte
uniformjas 9 Een opgezwollen uier krijgen - Ster 10 Plaatsten in tijd
of ruimte.

ZOEKERTJES
• Napoleon zoekt dringend paleis in
centrum Leuven, max. 6000 fr. Audiën-
tie elke vrijdagvoormiddag.
• KU-(st)ers in Leuven: zin in een
kwisavond? Dan hebben we iets voor
jou op di 13 nov om 21.00 u. in de
KU-centrale, Kapucijnenvoer 10. Be
there!
• Nicht dankt konijnehart van fietsen-
maker en wat-een-timbre! Natuurkoek-
jes op zachte kussens in warme slaapzak,
heerlijk! Wanneer komen de kleintjes?

• Don't you see; the world is turning
the way it should, not the way you wish
it would ... (E.A. Poe).
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Van de kandidaten (studen-
ten aan de KU Leuven)
wordt enige interesse en er-
varing binnen de hele onder-
wijsproblematiek verwacht.
Voor de andere voorwaar-
den verwijzen we u naar
Veto 2 van dit jaar (pagina 2)
of naar het sekre~aat van
Kringraad, 's Meiersstraat 5,
enkel tijdens de namiddag.

De verkiezingen vinden
plaats op de Algemene Ver-
gadering van Kringraad op
vrijdag 9 november om
19.00 u in de kongreszaal
van het Pauskollege. Kandi-
daturen hiervoor moeten
binnen zijn ten laatste op

Vakature tenschappen A (Ekonomie,
Rechten, Politieke en So-
ciale Wetenschappen, Psy-
chologie en Pedagogie), en
1 uit de groep Humane We-
tenschappen B (Letteren en
Wijsbegeerte, Godgeleerd-
heid en HIW);
2 vertegenwoordigers

voor de Interfakultaire Kom-
missie voor Aggregatie
(ICA), waarvan 1 behorende
tot de groep Positieve of Bio-
medische Wetenschappen
en 1 behorende tot de groep
Humane Wetenschappen A
of B.
2 vertegenwoordigers

voor de denkgroep 'Vrouw
en Universiteit'

De Algemene Vergadering
van Kringraad zal op vrijdag
9 november overgaan tot de
verkiezing van de volgende
studentenvertegenwoordi-
gers (m/v) voor het akade-
miejaar 1990-91 :
1 vertegenwoordiger in de

Akademische Raad voor de
groep Humane Weten-
schappen;
3 vertegenwoordigers

voor de Onderwijsraad
waarvan 1 uit de groep Bio-
medische Wetenschappen,
1 uit de groep Humane We-

woensdag 7 november om
17.00 u.
Alle sollicitaties dienen

schriftelijk met Cv, motive-
ring en vermelding van de
speciale ervaringen die voor
Kringraad nuttig kunnen zijn,
toe te komen op het sekreta-
riaat van Kringraad t.a.v.
Victor Dries, 's Meiers-
straat 5, 3000 Leuven. Per-
sonen die solliciteren dienen
aanwezig te zijn op de Alge-
mene Vergadering van
Kringraad waarop de verkie-
zing plaatsvindt.

• Accerdjuulers, stukakkers e.a. Avel-
gemnaars: op do. 8 nov. a.s. verbroede-
ren we met onze Gentse kompagnons.
Yves Deconinck gidst ons door de
Arteveldestad. Afspraak omstreeks 19u
aan het Leuvens Station of rond 20u30
aaan Gent St-Pieters 9J.E. en G.V)'
• LABYRINT: Zaal te huur voor fui-
ven. Zeer gunstige voorwaarden. De
eerste vijf organisatoren voor nov. krij-
gen een gratis bak bier. Voor inl. tel.
016/255567 of 20 76 41.

• Typen van alle teksten & vertalingen
Nl-Engels-Spaans, Tel. 016/23.54.76.
• Homo- en lesbiennecentrum De
Roze Drempel onthaalt ma & do 20 -
23u Amerikalaan 3 (p/a JAC) Tel.
22 85 82 Café elke wo 21-0 I u Craenen-
donck 27 (zijstraat Vismarkt).
• Gevechtskunst Jujutsu voor iedereen
aan studentenprijs. Gratis proeflessen!
Voor meer info bel gerust op 29 32 95.
• Duitse les in aangename sfeer gege-
ven door Duitse aan schappelijke prijs.
Bel voor meer info 016/29 32 95.
• Uw publiek en mijn platen, de ideale
kombinatie voor een toffe fuif: DB Piep
225764.
• Te huur: Diskobar met of zonder dj +
lichtinstallatie: 4000-7000 Bfr. Vervoer
en plaatsing inbegrepen Tel. 23 30 86;
vragen naar Johan. '
• Kris Rosselle, Naamsesteenweg 130,
3001 Heverlee, 207077. Typen v.
tesissen - laserprinter - inbinden -
vertalingen.
• DE ROZE DREMPEL geeft een
grootse Homo- en Lesbienne-fuif op
vrijdag 9 november in zaal Albatros,
vanaf 22u.

• Verloren. Verloren voorwerpen rond
de ploeg St. Barbara te verkijgen in
Groenstraat nr. 3 te Heverlee.
• Zoek dringend leuk meisje dat min-
der verlegen is dan ik. Sander.

• Middeleeuwsche kabbalist, Abulafia,
verwerkt aller hand- ende proefschriften
tot juweeltjes hedendaagser drukkun-
sten. Tiensestr. 177, '1ï1' 29.22.77. (van
10.00-12.00 en van 13.30-17.00 u.)
120 minerale gesteenten in eksposi-

tiekist; tel. 26 04 91

• Zit je haar goed? Kom dan naar de
'Als je haar maar goed zit'-Tl) op
woensdag 7 november in de Lido. Gra-
tis shampoo te verkrijgen (zolang de
voorraad strekt)

• De Shrink is elke vrijdag en zaterdag
te huur voor privee-fuiven. Soepele en
gunstige voorwaarden. Info; de Shrink,
Tiensestraat 115A of op '1ï1' 28.60.78 en
('S avonds) 'Zm' 20.21.50.

• Hart verloren aan slanke bebrilde
krullekop op langste nacht van de
Gnorgl, Terugbezorgen aan pikant
blondje. Ook in Gnorgl. Beloning in
natura.
• Gezocht: kamer of studio te huur voor
december, januari en februari. Tel. 03/
870 12 40 op werkdagen 9-5.30u. Bart
Demeyere.
• Get your hom & play 23, 24, 25 nov.
Jazz weekend, alle instu. ook beginners
lage prijs goede leraars info & inschr.
Mattias Vandentymplestr. 53 Erik Tel.
011/35.49.44
• Wie heeft op donderdag 25/10 een .
zilverkleurig dameshorIOge-geVOnden-O'P~k-AHe-verh Uur video-,
de H.-Hart-F~iven.in de Ballon of op de klank- en lichtinstallaties.
Oude Markt. Sonja, De Benotstr. 5. voor fuiven en TO's
• LABYRINT: vrouwenkaffee.Open
op wo-do: 20u-02u; Fuif op vrij-zat:
22u-04u. Labyrint, Vissersstraat 2 te
Leuven, Iste verd. Tel. 016/20 76 41.

JO MEUWISSEN

..%!
BARCOVISION: 5000 fr. '1
tel. 016/201.301

MAANDAG
20.00 u FILM USA in de jaren 20: Sunrise (Friedrich Murnau, 1927), in t
Studioke,ink. 100/125,org. DAF.

20.30u LEZING 'Europategen kanker'doordr.Alain van Passel,inde Kleine
Aula,org. Europakring.

21.00 u FILM 'Playtime', het meest ambitieuzeproject van Jacques Tati, in
Stuc, ink. 100/130,org. Stuc.

DINSDAG
/

19.00u DROPPINGEuropesedroppingmet inschrijviAgenin de Bondgeno-
tenlaan69,org. Europakring.

20.00 u FILM USA in de jaren 20: Sunrise (Friedrich Murnau, 1927), in 't
Studioke,ink. 100/125,org. DAF.

20.00u LEZINGKennismakingmetde oudeArabischemuzieken de invloed
ervan op de Westeuropese muziekcultuur, opgeluisterd met dia's en
muziek,in CC.Oratorienhof,Mechelsestr.111,org. Masereelfonds.

20.00 u LEZING Voordrachtdoor Prof.EtienneVermeersch(RUG)over zijn
boekje: de ogen van de Panda, een milieufilosofisch essay, in Maria-
Theresia-kollege,10k.14,org. LBK.

20.30u TEATER'SomeConfusionsin the Lawabout Love',door het Forced
Entertainmentuit Groot..Brittannië,in Stuc,,ink.220/300, org. Stuc.

WOENSDAG
13.00 u TEATER Kultuur-uur: Tijl Uilenspiegel door Tine Ruysschaert, in
Recreatiezaalvan de ArenbergwoonwijktegenoverAlma3, ink.gratis.

16.00 u AKTIE Optocht 'Janet en Kwasi moeten blijven', vertrek op het
~~d,li1litW!&i~8(g·komitee'Janeten Kwasi;",I~~ IJ" J

20.00u DEBAT Debatover 'Het Schengenakkoord'met vertegenwoordiging
van de Europesekommissieen EuropeesParlement,in aud. Zeger Van
Hee,Tiensestr.41, org. Europakring.

20.00u FILMFrankrijkindejaren20: L'Atalantide(JacquesFeyder,1921),in 't
Studioke,ink. 100/125,org. DAF.

20.00u INFODiareeksover 'HetKoraalrif, in Pandawinkel,Naamsestraat150,
org. Informatiecentrum(WWF).

20.30u FILM Os Canibaïs(DeKannibalen)van de Oliveira,over Marguerita,
een meisje uit de gegoedestanddie een vreemdelinghuwt,ook al kan zij
zijn lichamelijkgebrek niet vergeten,in Stadsschouwburg,org. Stuc.

20.30u TEATER'SomeConfusionsin the Lawabout Love', door het Forced
Entertainmentuit Groot-Brittannië,in Stuc, ink. 220/300, org. Stuc.

DONDERDAG
19.00 u UNIVERSITAIREKONFERENTIEProf. J. Kerkhofsspreekt over de
"Vrouwenemancipatieversus Kerk.Is GodVrouwelijk?", in de GroteAula,
aan het Hogeschoolplein,ink. gratis.

20.00u FILMFrankrijkindejaren20: L'Atalantide(JacquesFeyder,1921),in 't
Studioke,ink. 100/125,org. DAF.

20.00 u INFO Diareeks over 'Het Tropisch Regenwoud', in Pandawinkel,
Naamsestraat150,org. Informatiecentrum(WWF).

20.30 u FILM 'Gertrud' door Carl Theodor Dreyer (1964),een film over een
zangeres die verliefd is geworden op een politicus en daardoor haar
loopbaanstopt, in 't Stuc, ink. 100/130,org. Stuc.

23.00u FILM 'EI'vanLuisBunueluitMexico(1952),in t Stuc,ink.100/130,org.
Stuc.

20.30u FUIFEurofuifmet live-optredenvan BenLevin,inVAC,Muntstr.1,org.
Europakring.

VRIJDAG
20.30u FILM'EI'vanLuisBunueluitMexico(1952),in 'tStuc,ink.100/130,org.

Stuc.
23.00 u OPTREDENOptreden van Wreckless Eric, in Danceteria Belgisch
Congo,org. BelgischCongo.

ZONDAG
11.00 u KONCERT Het Kamerorkest van het Konservatorium, olv Dirk
Vandaele,metwerkvan Bach,Gossec,Mozart,Farkas,Griegen
Aud.Minnepoort,ink. 100/150,org. CC Leuven.

U WIL OOK IN VETO?
Ook uwagenda-puntjeskunnenhierwordenopgenomen.In het kader
hiernaast" AdValvasnoemenwij dat hier - is plaatsvoor berichtenuit
de kringen, gaande van fuiven tot presidiumvergaderingen. In de
agenda zelf worden de akliviteitenopgenomendie voor een ruimere
studentengroepbedoeldzijn.Wemoetenuw spul wel vrijdag hebben.
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De frustratie van (Je ràtiorialitêit

Prof Decorter "Vroeger wouik __dat
er een hemel was"

Vorig jaar vierde het Hoger Insti-
tuut voor Wijsbegeerte zijn hon-
derdste verjaardag met een aantal

sterke lezingen in diverse filosofische
domeinen. Naar jaarlijkse traditie richt
het HIW ook dit jaar een aantal filosofi-
sche konferenties in. Deze week woens-
dag zal prof. Decorte spreken over het
tema 'Onvrede met de rede'. Als rationa-
list stelt Decorte de dubbelzinnigheid van
de rationaliteit die de kultuur beheerst, in
vraag. Over hetzelfde tema verscheen
vorig jaar een boek van hem onder de
titel 'De waanzin van het intellect',
waarin de absurditeit van de heksenver-
volging wordt vergeleken met de op hol
geslagen bewapeningswedloop. Het boek
illustreert hoe een teveel aan rationaliteit
uitmondt in waanzin. Veto had hierover
met Jos Decorte een gesprek. Als ratio-
neel en begenadigd spreker praatte hij de
hele bladzijde vol.

"Het in vraag stellen van een schijnbaar
vanzelfsprekende rationaliteit begint vanuit de
verwondering. Vandaaruit is ook mijn boek
gegroeid. Toen ik 'De Heksenhamer', een
middeleeuwse handleiding voor inkwisiteurs, in
handen kreeg, was ik verwonderd dat men een
zodanig waterdicht rationeel systeem kan op-
zetten van zogezegde strijd voor de goede zaak,
waar zo'n onmenselijke praktijken uit voort-
vloeien. Wat in werkelijkheid van de rationali-
teit terechtkomt is vaak een monster. Dit komt
door het gebrek aan invraagstelling ervan,
waardoor je erin verstrikt raakt.

Er bestaan twee ekstreme houdingen tegen-
over rationaliteit. Ten eerste een soort absolute
rationaliteit die traditioneel de rationaliteit van
God of de absolute Geest van Hegel genoemd
wordt. Dit soort oplossing is voor de heden-
daagse filosofen niet meer denkbaar. Daarte-
genover staat de postmoderne opvatting die een
versplintering van de rationaliteit vaststelt De
werkelijkheid wordt niet meer gekonstitueerd
door een absoluut beginsel maar door ano-

nieme strukturen. De mens zou geen vat meer
hebben op de werkelijkheid omdat hij er geen
redelijkheid in kan laten verankeren. Het had
evengoed een andere werkelijkheid kunnen
zijn. Maar deze stelling kan men ook niet
volhouden: in de wetenschap gaat het bijvoor-
beeld om konstruktieve denkschema's die men
op de werkelijkheid plakt, maar waarbij altijd
nagegaan wordt of ze nog wel werken. Blijk"
baar komt er een soort respons vanuit de
realiteit zelf. In die zin is er sprake van een soort
van voortgang, van kumulatief weten, waar-
door je niet kunt beweren dat de werkelijkheid
vreemd is van alle rationaliteit. De soort van
rationaliteit is een andere kwestie. Daar weten
we nog weinig van."

Raketten
"Niemand laat zich bewust misleiden door

zijn eigen rationaliteit. Veel mensen voelen zich
zeker van hun eigen politieke keuzes. Op een
bepaald moment kun je door een inspanning
die zekerheid overstijgen. De vredesbeweging
had een beetje een simplistische visie: alsof het
enkel zou gaan om kernraketten. Slogans lagen
gemakkelijk in de mond toen. Dan krijg je
reusachtige betogingen waar lieden van allerlei
pluimage in meestappen. Wie is er nu vóór de
installatie van kernraketten? Maar zij waren
zich duidelijk niet bewust dat een omwenteling
van onze hele ekonomische orde noodzakelijk
is om hun idealen in praktijk te brengen. Er zit
dus duidelijk iets fout met ons vredeskoncept.
De vredesbewegingen dienen de vrede, jawel,
maar wat is vrede? Hier komt de filosofie tussen
om begripsverheldering te brengen.

Woensdag zal ik beroep doen op het begrip
'oplossing van de tweede orde'. Je kan rationali-
teit beschouwen als een systeem van elementen
die je kan kombineren. Uiteindelijk blijf je
steeds binnen het systeem. Op een bepaald
moment kan het zoeken naar een systeem-
bestendigende oplossing juist het probleem
worden. De bewapeningswedloop is daar een
voorbeeld van. De oplossing bestond blijkbaar
uit steeds meer raketten opstellen. Voor het
Westen was vrede het behoud van een status
kwo. En daarvoor heeft men steeds meer
wapens nodig. Vrede is hier dus het neutraal

element dat in kombinatie met een ander
element - meer wapens - het tegengesteld
element - meer wapens aan de andere zijde -
oplevert. Dan krijg je uiteindelijk fatale eskala-
tie. Zolang kapitalisten kommunisten door-
slecht blijven noemen en omgekeerd zit men
hopeloos geblokkeerd. Wat moet verdwijnen is
het begrip vijand. Men kan de bewapenings-
wedloop natuurlijk blijven organiseren. Kijk
maar naar de golf: volgens Bush is Saddam
Hoessein erger dan Hitler en Baker wil na de
krisis absoluut troepen op Arabisch grond-
gebied blijven stationeren. In zo'n situatie kan
een tweede orde-oplossing iets ten gronde
veranderen, hoewel ze op het moment zelf vaak
ongerijmd lijkt

dus vanuit de resultaten van de politiek zelf, kun
je de waarheid of valsheid van woorden
opmaken. Politieke beslissingen kunnen op het
moment zelf als dusdanig als slecht beoordeeld
worden, maar de slechtheid kan pas achteraf
blijken. Daarom heb ik begrip voor de tragedie
waarin politici verwikkeld zijn. Zij moeten
dikwijls op korte tijd beslissingen nemen,
waarvan je de resultaten moet afwachten. Je
kunt daarbij enkel hopen dat zij te goeder trouw
handelen.

De tweede orde-oplossing zal na verloop van
tijd in een gegeven situatie waarschijnlijk weer
als eerste orde-oplossing fungeren, waardoor
zich een nieuwe tweede-oplossing opdringt.

EN BEWAPE NINlT
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HEKSEN

"Zulke oplossing van de tweede orde stelt
zich hic et nune, maar ze is wel onomkeerbaar:
na een herdefiniëring wordt het nooit meer
zoals vroeger. In die zin is rationaliteit dus
kumulatief Je kan je bijvoorbeeld haast geen
maatschappij meer indenken waar eerbied voor
de mensenrechten alsprincipe niet zou bestaan.
Het is een kollektief verworven idee geworden. Op de kaft van mijn boek staat het hoofd van
Filosofie is in vele gevallen een aaneenschake- Medusa. Zij is de enige sterfelijke van de drie
ling van tweede orde-oplossingen. Filosofe~ gorgonen, monsters uit de Griekse mytologie.
kunnen niet meer doen alsof Kant er nooit De naam 'Medusa' komt van een Grieks
geweest is. Het is als met de techniek: je kan er werkwoord dat 'heersen' betekent maar ook
niet omheen en het is een hele lukse als je er 'zich beheersen, zich bekommeren' om'. Zij is
gebruik kunt van maken. Onvermijdelijk gaat dus eigenlijk het symbool van de tot waànzin
in elke evolutie steeds iets verloren. Maar dat verworden, heersende rationaliteit. Theseus
moet men niet in een nostalgische bui trachten kreeg de opdracht haar het hoofd af te slaan.
terug te roepen, zoals ekstreme groenen doen. Wie Medusa echter recht in het gelaat blikte,
In die zin pleit ik voor een gematigd rationa- versteende. Theseus slaagt erin haar rugwaarts
lisme. Je moet steeds alert blijven. te benaderen met een spiegeltje. Aan de

verblinding van de rationaliteit kon hij ontsnap-
De kracht van de rationaliteit schuilt hierin pen door haar onrechtstreeks, vanop een

dat ze zichzelf voortdurend bevraagt, maar toch afstand.te benade~en. Deze houdin~ is de eni~e
ook een stukje behoudt van wat reeds verwor- ove~lev~~gsstr~tegIe van de menselijke geschie-
ven is. Dit bemerk je het beste in de derus; ZIJ zal zl~h st~ .weer moeten herhalen
wetenschappen, waar het denken zich voort- opdat de g~hiedenlS n.let tt:n ?~,der zou gaan
durend aanpast en verfijnt. Op politiek vlak ligt aan haar eigen waanrationaliteit.
dat natuurlijk minder gemakkelijk. Retoriek is Dirk Boeckx
zeer gevaarlijk. Plato had hel al over woorden Krista De Mey
die de waarheid kunnen uitzeggen maar ze
anderzijds ook kunnen vertekenen. De sofisten
gebruiken bewust waarheidsvertekenende
woorden om de mensen te misleiden en zo hun
macht te behouden. Naarmate de tijd vordert,

Een paar dagen voor het uitbreken van de
Franse revolutie krijgt een kapitein de opdracht
om op een menigte van 'canaille' te schieten. Hij
vindt echter dat de betogers niet helemaal
ongelijk hebben en daarom schreeuwt hij zo
hard hij kan tot de menigte dat al wie zich geen
'canaille' voelt maar naar huis moet trekken.
Binnen de twee minuten is heel het plein
ontruimd. Op het moment dat je die menigte -
'canaille' - herdefinieert als 'eerzame burgers'
kan je ontsnappen uit een spiraalbeweging die
groter geweld met zich meebrengt. Uiteindelijk
gebeurde iets gelijkaardigs ook met de heksen-
vervolging. Mensen niet meer bestempelen als
heks, doet de onmenselijke redelijkheid van de
inkwisitie ophouden. Wanneer men de Russen
niet meer louter ziet als 'kommunisten die uit
zijn op de wereldhegemonie' gaat men anders
met hen omgaan. Maar toch is het Gorbatsjov
die dit op gang moest brengen."

Hic et nunc

Drugs

Maar het ligt vaak moeilijk dergelijke oplossing
aanvaardbaar te maken omdat je niet weet of ze
zal werken. Toch is er een bepaalde marge om
het systeem waarin je zit te overstijgen. Dat
noemt ik juist kultuur. Een doeltreffende
strategie tot overstijging bestaat in de vergelij-
king van verschillende rationaliteiten in het
verleden. En dan kan je aan niet-utopische]
toekomstgerichte analyse doen van heden-
daagse problemen. Zoeken naar konkrete
oplossingen in konkrete situaties. Mensen zou-
den hun idealen bescheidener moeten formule-
ren."

"Rationaliteit moet zichzelf )'oortdurend
wantrouwen, maar er ook voor ojlpassen niet te
verglijden in irrationalisme. De opvatting van
de Flower Power-beweging van de rede als
realiteitsprincipe dat de kultuurmens domineert
en frustreert, omdat ze driften en impulsen
beknot, is uitgemond in historische rampen,
esoterische stromingen allerharide, drugs en
marginalisering. Anderzijds wantrouw ik ook
de 'rationele'· systemen die pretenderen de
hemel op aarde te brengen. Vroeger wou ik dat
die er was, maar nu ben ik blij dat ik ontdekt
heb dat er geen is.

Woensdag 7 november om 20.15 u. spreekt
prof Jos Decone over 'Onvrede met de rede' in
het HUV. Kardinaal Mercierplein 2.


